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Elitfönster  
Mellanglaspersienn

Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.

Fakta 
Produkt
Passar till Elitfönster Harmoni 2+1.

Material
Över- och underlist i brännlackerat stål.  
Lameller av aluminiumlegering.  
Plast och stålmaterial är noga utvalda för att garantera  
lång livslängd.

Mått
Mellanglaspersiennen anpassas till fönster och altan/fönsterdörrar
enligt storleksguiden på nästa sida.

Funktion
Persienner finns med höger och vänster reglagesida.
Lamellerna kan justeras i valfri position med vridstången.
Samtliga mellanglaspersienner levereras med en
säkerhetsklocka för ökad barnsäkerhet i enlighet med
Europastandarden EN 13120. Nu utrustad med Elitfönsters
patenterade snörledare som motverkar kondens.

Kulör
Mellanglaspersienn levereras som standard i vit  
nr 200 (NCS S 0502-Y). Persienner i kopplade produkter 
ska endast vara i ljusa kulörer, detta för att undvika höga
temperaturer mellan glasen som då kan orsaka att glaset
spricker.  
Se våra rekommenderade färger på nästa sida.

Detaljbild på Elitfönsters patenterade  
snörledare
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ELITFÖNSTER MELLANGLASPERSIENN

Standardkulörer 

Bildernas tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

002 285105 158

012 211 405

058200
NCS S 0502-Y

116 vit/silver

Tillvalskulörer

Storleksguide
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VARNING
Små barn kan strypas  
av dragsnören, kedjor,  
band och rep som används  
till solskydd eftersom de kan linda dessa
runt halsen. Placera snören, band m.m.
utom räckhåll för små barn för att
förhindra att de stryps eller trasslar in
sig. Placera barn- och spjälsängar utom
räckhåll för snören eller markisband etc.  
Knyt inte ihop snörena. Se till att snörena  
inte tvinnar sig och knyt inte en ögla. Installera 
och använd de medföljande säkerhetsanord-
ningarna i enlighet med installationsanvis- 
ningarna  på dessa för att minska risken för  
en olycka.   I enlighet med EN 13120.

Viktigt!
Persienn levereras med linor, stegband,  
vridstänger och linhållare i vit kulör.

Färganpassning av stegband och linor  
till lamell i annan tillvalsfärg mot pristillägg.  
Till vridstänger, linhållare och knappar  
är färganpassning ej möjlig. 

Elitfönster AB, info@elitfonster.se, elitfönster.se


