
               

LAKKERING ("Long Life")
For pulverlakkeringen benyttes det pulver fra det berømte sveitsiske firmaet IGP.
IGP-DURA|clean Teknologi er en avansert og høyteknologisk overflatebehandling av
aluminium som stiller strenge krav til produsent. 
Våre markiser har høyeste klassifisering av motstandsdyktighet på korrosjon av
aluminium. Lakkeringen har betegnelsen SEASIDE CLASS og er perfekt for norske forhold. 

C-80 UTVENDIGE PERSIENNER

TEKNISK

- Lakkering med høyeste motstands
  dyktighet mot korrosjon.
- CE-Merket produkt med sertifikat og 
  dokumentasjon på kvalitet.

"Mest benyttede solskjermingsproduktet i bransjen"

C-80 Persienner er kanskje norges mest brukte og driftssikre solskjermingsprodukter. 
Meget stabilt i områder med mye vind og innehar meget lang levetid. 
Styreskinner av ekstrudert aluminium med lyddempende pvc lister gjør produktet tilnærmet
lydløst og bestandig i dårlig vær.
Riktig vinkling av lamellene hindrer innsyn ved hjelp av sveiv eller elektronisk styring med 
bryter, fjernkontroll eller App- på telefon eller nettbrett. Integrert vindlås sikrer at dine
fasadepersienner ikke vil endre vinkel når du først har valgt den. 

- Velg mellom dekkasser for beskyttelse eller
  eller Omega sin patenterte løsning med 
  Design Aluminiumskassetter.
- Max dimensjon - 5 x 5m
- Meget stort utvalg av farger på lameller og profiler. 



NOTATER

MOTOR OG AUTOMATIKK
Vi bruker verdens mest anerkjente leverandører av motor og automatikk.

Mekaniske motorer: 
Leveres for enkel bryterstyring, og for løsninger hvor det allerede er installert 
smarthusløsninger. Motoren leveres også til større styringsanlegg til f.eks skoler og 
næringsbygg.

Fjernstyrt motorer (RTS)
Enveiskommuniserende fjernstyrt motorer som mottar styringssignaler fra fjernkontroll.  
Motoren har ikke posisjonskontroll, der den benyttes med Somfy App-styring (Tahoma)
Vi har også Maestria følsomme motorer som stopper ved fysisk motstand.

Fjernstyrt motorer (IO)
Toveiskommuniserende fjernstyrt motorer som mottar styringssignaler fra fjernkontroll, 
og App fra f.eks. Pc, eller Smarttelefon. Motoren har posisjonskontroll, der hvor det
benyttes Somfy App-styring. (Tahoma og Coonexoon). 

Moderne løsninger til smarthus og styring med App på telefon er en del av vår hverdag!

Omega Industrier AS
E-mail: 
post@omegapersienner.no

www.omegapersienner.no

ForhandlersupportForhandler




