ROULETT

En mycket populär persienn för 15, 25 och
35 mm lameller som kan fås i många olika
färger. Roulett kan fås helt färgmatchad
där lister och textil går i samma färg som
lamellen. Den rundade underlisten bidrar
till det tilltalande utseendet. Den prydliga

och eleganta överlisten är bara 19 mm hög.
Roulett kan fås med standard reglage, Ultra
wand, monocommand och motorisering.
Roulett är även perfekt för montering mellan fönsterglasen.

ROULETT

3.0 m

3.0 m

8 m²

Tillval

Persienn

MANÖVRERING

LAMELL, LIST & TEXTILIER

Persiennen regleras upp och ner via en

Över och underlister i brännlackerad stål.

polyesterlina i hög kvalité.

Lamellerna är tillverkade av en särskild

Mellanglas - Linan låses i ett linlås eller

aluminiumlegering och de är ugnslack-

runt en knapp. Lamellerna vinklas via en

erade för att färg och ljusstyrka ska

vit eller brun vridstång.

bevaras under persiennens hela livslängd.

Frihängande - Linan låses med det inte-

Stegsnören och linor är tillverkade av

grerade låshuset i överlisten. Lamellerna

100% polyester.

Fjärrkontroll som sköter
både vinkling och hissning.

vinklas via en trekantig plexistav i
modern design.

Komponenter

Ultrawand - Persiennen hissas ner genom

Plast- och stålmaterial är noga utvalda

att dra i vridstången. Lamellerna vinklas

för långsiktig varaktighet.

genom justering av en transparent vridstång.

MÅTT

Monocommand - Vinklas och hissas med

Standard

hjälp av kulkedja.

Maximal bredd: 3 000 mm

Motor - Fjärrkontroll som sköter både

Maximal höjd: 3 000 mm

vinkling och upp och ned reglering av

Maximal yta: 8 m²

Säkert linlås för enkel
och snabb hantering.

persiennen.
Motor and Monocommand
MONTERING

Maximal bredd: 3 000 mm

Frihängande, monocommand och motor

Maximal höjd: 2 000 mm

monteras vanligvis med takbeslag alter-

Maximal yta: 4,5 m²

nativt väggbeslag som skruvas i fönster
båge eller smyg.
Persiennenshöjd (mm)

500

1000

1500

2000

15 mm lameller (pakethöjd)

48

71

94

117

25 mm lameller (pakethöjd)

46

64

82

100

35 mm lameller (pakethöjd)

42

58

74

90

Ultra Wanden som sköter både nedhissning
och vinkling.

® Registered Trademark of Turnils AB, Sweden. Copyright Turnils AB, Sweden.

