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Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

09.4.3     LES  PERSIENNES

Opvouwbare luiken die uit smalle verticale stroken bestaan heten in Frankrijk persiennes, ook persiennes
pliantes genoemd. Deze bestaan in hout, metaal en kunststof. In open stand neemt het lamellenpakket steeds een stuk
van de raamopening weg  -  het lichtgevende oppervlak wordt dus kleiner!

afb. 09.4.3 - 1 afb. 09.4.3 - 2 afb. 09.4.3 - 3

Persiennes zijn daar met voordeel te plaatsen waar op de gevel geen plaats is voor openslaande luiken, en waar de
raamnissen voldoende diep zijn om het lamellenpakket op te nemen, zie afb. 1. Bij de meest gebruikelijke per-
siennes loopt om de hele raamnis een frame van ijzeren profielen waarvan de verticale de lamellen dragen en waarvan
de horizontale als aanslag dienen. Er bestaan ook uitvoeringen waar dit frame uitgezet kan worden, zie afb. 3.

Metalen persiennes hebben
vaak luchtspleten, louvres.

Houten en metalen
persiennes bestaan kant-en-
klaar voor bepaalde
standaardmaten van raam-
nissen, voor afwijkende
maten moeten deze op maat
gemaakt worden. afb. 09.4.3 - 4 afb. 09.4.3 - 5
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