Fasadpersienn

Fasadpersienn

Fasadpersienner
– En av marknadens bästa och smartaste
produkter för solavskärmning
En utvändig persienn maximerar kontrollen av solljus och värme.
Solljuset reflekteras i lamellen och förvandlas från irriterande ljus,
till allmänljus i lokalen. Fasadpersienners förmåga att leda ljus ger
stora besparingar av driftskostnader till alla typer av fastigheter,
då man slipper onödig energiförbrukning både till belysning och aktiv kyla.
Ljus och comfort utvändiga fasadpersienner monteras på privathem, och även på företag och offentliga byggnader.
Produkten är perfekt att montera i fönstersmyg och kan regleras invändigt med runddragslina, vev eller motor.
Fasadpersienner är vindtåliga, då de styrs ner med sidostyrningsprofiler eller vire, men kan ändå utrustas med smart
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vindautomatik så att styrs upp vid för hård vind.
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Ljus och comfort fasadpersienn är
en fönsternära avskärmning, som är
klimatsmart. Minimal energiåtgång med
maximal verkan!
Fasadpersiennen styrs med invändig
runddragslina, vev, motor eller önskat
tillval.
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C65
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LAMELLER
Finns i fem olika utförande. Med slät 50 mm lamell,
eller rullbockad 65 och 80 mm lamell. Z lamell med
infalsad gummilist för minimera ljud och ljus i 70mm
och 90mm lamellbredd.
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SKYDDSTAK
Skyddar konstruktionen mot väder och vind och
gömmer persiennen i helt uppdraget läge. Lackeras
i samma färg som lamellen eller i valfri RAL färg.
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STYRNING
Invändigt med runddragslina eller vev.
Motor och brytare eller fjärrkontroll.
Vindautomatik, sol- och vindautomatik eller
byggnadskontroll, en komplett och uppgraderbar
lösning som optimerar bl a byggnadens temperaturkomfort, utseende och energiprestanda.
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Z90
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Nu klimatdeklarerar
vi våra produkter
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efter livscykel
och
energibesparing.
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MONTERING
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Monteras i vägg eller tak med speciella hållare.
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VINDTÅLIGHET
Klass 1-3.

LIVSCYKEL
Ljus & comfort fasadpersienn har lång livscykel.
När komponenterna är utslitna kan man enkelt
byta just dessa för en uppfräschning och använda
fasadpersiennen många år därefter.

VÄLJ FÄRG OCH MATERIAL I VÅR KOLLEKTION!
Ett av branschens bredaste sortiment. Kom och titta
i våra kollektioner!
Ljus & comfort fasadpersienner är mycket
färgbeständiga och ett högeffektiva.
Produkterna är genomtänkta för lång livslängd och
bästa funktion. Vill du kommer vi till dig och mäter
och ger råd för dina fönster. Vi skräddarsyr din
beställning efter dina önskemål
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3-ÅRS
GARANTI
PÅ VÅRT ARBETE
OCH SAMTLIGA
PRODUKTER

Ljus & comfort Vid infartsrondellen i Åhus. Sandvaktaregatan 16. 296 35 Åhus. Tel 044-28 89 90. Fax 044-28 89 99. www.ljusochcomfort.se

BANG REKLAMBYRÅ

Kvalitet lönar sig – Se upp när du jämför priser. På marknaden finns många solskyddsprodukter av dålig kvalitet till låga
priser. Köper du solskydd av oss får du kvalitet som varar och
marknadens starkaste garantier genom vårt medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet. Material- och tillverkningsfel såväl som fel vid av oss utförd montering av produkterna omfattas av garantierna. Självklart är vår målsättning att
du aldrig ska behöva komma i en situation där dessa garantier ska bli aktuella.

