FASADPERSIENNER
Fasadpersienn avsedd för utomhusmontage där man önskar effektiv
solavskärmning samtidigt som man får ett bra insynsskydd.
Fasadpersienner har i tester visats vara ett av de absolut effektivaste produkterna i att
reducera värmen innanför ett glas. Fasadpersienner levereras med lamellbredd i 80
alternativt 50 mm och ger med denna lamellbredd en mycket god sikt genom perisennen
då lutningsvinkeln oftast är tillräcklig i 45 grader för att avskärma solen och värmen.
Våra fasadbersienner är precis som Elissis övriga produkter tillverkade i Mullsjö, Sverige.

FASADPERSIENNER
Fasadpersienn A80
Fasadpersienn A80 är avsedd att monteras utomhus där effektiv sol- och
värmeavskärmning önskas samt ett bra insynsskydd. A80 har en 80 mm
bred kantförstyvd lamell med mycket bra stabilitet. Lamellerna förses
med styrtappar som löper i en sidoprofil av strängpressad aluminium.
A80 är en stabil persienn anpassad för större fönsterenheter och klarar
relativt hög vindlast.
A80 manövreras manuellt med vev från insidan alternativt motoriseras. Mekanisk gränslägesenhet vid vevreglage. Vid motorisering kan
persiennen styras manuellt med strömbrytare alternativt med trådlös
handsändare. Motoriserad A80 kan med fördel anslutas till automatiskt
system t.ex sol- och vindvakt. A80 kan seriekopplas till flera enheter på
ett reglage. Lamell 80 mm kan som standard erhållas i flera olika färger.
Sidostyrning och bottenlist i naturanodiserad aluminium. Dessa kan dock
lackeras i önskad Ral-färg. Överlist i galvaniserad stålplåt.

Fasadpersienn A50
Fasadpersienn A50 är avsedd att monteras utomhus där effektiv sol- och
värmeavskärmning önskas samt ett bra insynsskydd. A50 har en 50 mm
bred lamell som till skillnad från A80 inte är kantförstyvd varför denna
modell passar till mindre fönster som inte är utsatta för kraftig blåst.
A50 manövreras manuellt med vev från insidan alternativt motoriseras. Mekanisk gränslägesenhet vid vevreglage. Vid motorisering kan
persiennen styras manuellt med strömbrytare alternativt med trådlös
handsändare. Motoriserad A50 kan med fördel anslutas till automatiskt
system t.ex sol- och vindvakt. A50 kan seriekopplas till flera enheter på
ett reglage. Lamell till A50 kan erhållas i ett stort antal färger. På A50
är lamellbredd lika med beställningsmått. Sidostyrning med plastomspunnen wire. Bottenlist i naturanodiserad aluminiumprofil. Överlist i
galvaniserad stålplåt.

Fasadpersienn S50
Fasadpersienn S50 är avsedd att monteras utomhus där effektiv sol- och
värmeavskärmning önskas samt ett bra insynsskydd. S50 har en 50 mm
bred lamell som till skillnad från A80 inte är kantförstyvd varför denna
modell passar till mindre fönster som inte är utsatta för kraftig blåst.
S50 manövreras manuellt med växel och runddragslina (ändlös lina) från
insidan. Lamell till S50 kan erhållas i ett stort antal färger. På S50 är
lamellbredd lika med beställningsmått. Sidostyrning med plastomspunnen wire. Bottenlist i naturanodiserad aluminiumprofil. Överlist i
galvaniserad stålplåt.

Övrigt
Fasadpersienn kan byggas in i bockad stål- eller aluminiumplåt alternativt
strängpressad aluminiumplåtvärmeavskärmning.
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