Bestillingsformular - forklaring

1. Ordrenummer
Dato
Leveringsdato

Udfyldes af Lissau. Vi sender bekræftelse på mail.
Den dag persiennen bestilles
Afsendes normalt fra Lissau efter 18 arbejdsdage.
(Lak/olie skal være tørt og overfladen hærdet før afsendelse og vi skal have træ
på lager)

2. Navn
Telefonnummer
Mail

Betalerens navn
Det/de numre vi kan træffe dig/jer på.
Til modtagelse af ordrebekræftelse og faktura.

3. Adresse
Ønskes opkald:

Hvor persiennen skal leveres og evt. monteres.
Oplys dato og klokkeslæt, hvor vi kan træffe dig, hvis du ønsker at blive ringet
op.

4. Postnr. – By
Ønskes monteret
Monteres i

Ønskes monteret af Lissau
Træ eller beton?
Send os et billede på lissau@lissau.dk

5. Valg

Sæt kryds
Luksus Classic Er manuelt betjent med snoretræk, og vippelist i samme
træsort som lamme.
Luksus Profil Manuel med snoretræk og stålkasse i brede 51x højde 50mm.
Luksus Motor Med fjernbetjent trådløs, støjsvag motor. Fås med flere
indstillingsmuligheder. ( Kontakt Lissau for yderligere vejledning)

6. Lamelbredde

34 eller 48 mm.
Lameltykkelse er 2 mm.
34 mm foreslås til små vinduer , eller hvor der ikke er plads til 48 mm
48 Mm foreslås til vinduer med en bredde på 80 cm og derover, samt høje
smalle vinduer.

7. Mekanisme Farve

Farve på snoretræksmekanismen: Sølv, bronze eller sort
Sølv: Standardfarve ved lamel i birk, hvid transparent ask, bøg, eg ask, ahorn,
heldækkende hvid
Bronze: Standardfarve ved teak, kirsebær, mahogni, valnød
Sort: Standardfarve ved sortbejdset ask og når der ønskes sorte optrækssnore
og bånd.

8. Betjening

Den ønskede side
LR: indstilling i venstre, optræk i højre
L: indstilling og optræk i venstre
R: indstilling og optræk i højre
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9. Profil ståloverkasse i metalkasse: Bredde 57 mm, højde 50 mm med væg/loft beslag
dækkappe 8x72 mm. Kan fastgøres på kassen,
Kassefarve: Beige, Alu, Sort, brun
10. Motor

Vælg H for motor i højre side, V for motor i venstre side

11. Træsort

Birk, ask, bøg, mahogni, fyr, ahorn, eg, kirsebær, valnød, teak,
hvid transparent ask, sortbejdset ask, heldækkende hvid

12. Lak

Standard er Lak, ellers Olie

13. Færdig størrelse
Bredde

Skriv det færdige mål på persienne (bredde i cm + højde i cm i lukket tilstand)
Vi foreslår en margen mellem persienne og karm på 5mm i hver side

14. Højde

Vi foreslår en margen på 10mm i bunden ml. persienne (i lukket tilstand) og
karm

15. Antal

Antal persienner i samme størrelse

16. Stigesnor / bånd

Farvekoder på snore og bånd: W07=off white, W12=sand, W13=beige,
W23=brun, W64=rust, W06=sort, W19=vinrød
Stigesnor eller bånd
2 mm stigesnor både til 34 og 48 mm
12mm bånd ved 34 mm bredde
24mm bånd ved 48 mm bredde

17. Dækkappe

8x72 mm kappe, der påmonteres overlisten med trykknapper og som ved
classic dækker mellemrummet mellem overliste og øverste lamel eller
metalkassen ved profil og motor.

18. Wire

Der føres en wire gennem lamellerne ca. 1,5 cm fra hver ende. Der medfølger
et vinkelbeslag til at fastgøre wiren i bunden. Se monteringsvejledning.

19. Montage

Classic: F = ramme: der er boret huller i overlisten til montering af skruer
direkte i loftet.
W = leveres med u-beslag, der monteres i loft eller væg så overlisten kan
lægges ind og skrues fast.
Profil, motor: Der med leveres væg/loftsbeslag

20. Bemærkninger

Tegninger, fotos eller specielle ønsker (f.eks til betjening). Sendes til
Lissau@lissau.dk

