JOTAN MARKISER

33 04 67 90
post@jotanmarkiser.no

jotanmarkiser.no

innvendig solskjerming

persienner

fleksibelt & effektivt
Lages etter spesifikke mål - Passer i de fleste vinduer - Meget
effektivt mot solskjerming - Skjermer godt mot innsyn
Innvendige Persienner fra Jotan Markiser er en fleksibel og effektiv løsning for skjerming mot sollys og
innsyn. Våre persienner leveres i mange forskjellige lamellfarger, slik at de kan tilpasses rommets design,
din smak og stil. Persiennene produseres etter spesifikke mål og passer derfor i de aller fleste vinduer og
dører. Våre persienner kan fåes med snor eller med motor og fjernkontroll.

k

Passer i de fleste vinduer

k

Effektiv solskjerming

k

Skjermer godt mot innsyn

Våre persienner lages etter spesifikke mål og
kan monteres i de aller fleste vinduer.
Vi har også et stort utvalg i lamellfarger.

Du har stor kontroll over hvor mye sollys du
ønsker å slippe inn i rommet ved å justere
vinkelen på persiennenes lameller.

Persienner er en meget effektiv måte for
skjerming mot innsyn fra utsiden og kan
meget enkelt justeres dersom du ønsker å
se ut.

din spesialist innen solskjerming

Persienner er en
meget effektiv måte
for skjerming mot
innsyn fra utsiden
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innvendige persienner - teknisk info
k Utvendige Persienner leveres med snor eller motor
k Produseres etter spesifikke mål
k Stort utvalg av lamell -og konstruksjonsfarger
k Lamelltetthet fra 50-100%. Stort utvalg.
k Robust og høy kvalitet på lameller og konstruksjon
k Produktet leveres ferdig montert av Jotan Markiser

HØYDE/BREDDE

UTVALG FARGER LAMELLER

MAX HØYDE:

3 meter

MAX BREDDE:

1,7 meter

LAMELLER:

25 mm
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KUN UTVALGTE FARGER - KONTAKT OSS FOR KOMPLETT SORTIMENT

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OG STOFFPRØVER, TA KONTAKT MED OSS PÅ 33 04 67 90 eller post@jotanmarkiser.no
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