
Vores persienne JM-Glasliste er en elegant og effektiv løsning, der bliver monteret direkte på vindues-
glasset. Løsningen er derfor meget velegnet til både døre og oplukkelige vinduer. 

Persiennen har let buede lameller. Lamellerne er udført i pulverlakeret aluminum, og de kan leveres i en bredde på 
enten 16 mm eller 25 mm. Lamellerne styres med wirestyr, og der kan frit vælges mellem et væld af forskellige 
farver. 

JM-Glasliste bliver leveret med en bred afrundet topskinne i pulverlakeret stål og en bundskinne i pulverlakeret 
aluminium, hvor der frit kan vælges mellem alle standard RAL farver. Persiennen bliver betjent manuelt med et 
kædetræk. 

Persienne
Type JM-Glasliste Standard
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Persienne

Type JM-GlaslisteTekniske specifikationer

Persienne,
type JM-Glasliste

Bredde i mm Højde i mm Maks 
arealMin. Maks. Maks.

16 mm eller 25 mm 400 1900 2500 3,5 m2

Råd og vejledning
Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærm-
ning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbin-
delse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.  

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

Klik her, for at se vores mange forskellige referencer

JM-Glasliste Standard

1. Topskinne i pulverlakeret stål, 
b: 25 mm x h: 24 mm 

2. Let buede lameller i 16 mm 
eller 25 mm udført i pulverla-
keret aluminium

3. Optræksbånd (polyester) 1,4 
mm, i fave tilpasset det valgte 
lameldesign

4. Kuglekæde med sikkerheds-
krog 

5. Bundskinne i pulverlakeret 
aluminium, b: 21 x h: 12

6. Endedæksel i plast (hvid, grå 
eller sort)

Der kan frit vælges mellem et 
væld af forskellige lamelfarver 
i vores kollektion.

Pulverlakering af top og bund-
skinne i en valgfri standard 
RAL farve
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https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/referencer.aspx
https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/generel-information/persienne-lameller/lamelfarve-inde.aspx
https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/

