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SHUTTERS
            BY

Nien Made Enterprice Co. Ltd. er verdens største produsent av sol- 
skjermingsprodukter. Selskapet ble startet i 1974 av Norman Nien, og 
har sitt hovedkontor i Taichung, Taiwan. 
Nien Made har i dag 12.000 ansatte og er ledende innen produksjon 
av måltilpassede Shutters og Trepersienner med egne organisasjo- 
ner i Australia, USA og Europa. I Europa er Norman Europe selskapet 
som har ansvar for salg og distribusjon.

Som en av verdens ledende produsenter av solskjermingsprodukter, vil Norman oppfordre forbrukere 
over hele verden til å bruke Trepersienner og Shutters. Treprodukter er fornybare, kan resirkuleres, er 
nedbrytbare og fri for giftstoffer. Treprodukter er også svært energieffektive å produsere og kan når de 
erstatter betong og stål som bygningsmateriale spille en viktig rolle i kampen mot global oppvarming.

Tre er et vakkert, lett og solid materiale å bygge med, varmt, innbydende og sunt å leve med, og gir oss 
på en enkel måte muligheten til å redusere CO2 utslipp, som er hovedårsaken til global oppvarming.



3

MESSING

Skodder

Skodder

SHUTTERS
            BY

Den unike kvaliteten i skoddene fra Norman sikres først gjennom utvelgelsen av førsteklasses, 
håndsortert trevirke i white teak, og deretter gjennom en møysommelig prosess med påføring av 
mange tynne lag med beis eller maling, som pussses for hånd mellom hvert strøk.

Til slutt blir skoddene behandlet med en patentert klar lakk som beskytter mot fuktighet og UV-
stråling slik at fargen ikke gulner. Resultatet blir en nydelig finish med en gjennomsiktig og dyp 
glans og hver eneste skodde fra Weba gjennomgår denne arbeidsintensive prosessen som er 
hemmeligheten for å oppnå den vakre kvaliteten som holder seg like fin år etter år. 

Andre 

LAMELLER

Der andre produsenter bruker 
tverr-skåret tømmer er alle 
lameller i tre fra Norman kvart-
skåret og reduserer dermed 
risiko for vridning av lamellene.

RAMMER

Alle rammer i skoddene fra 
Norman har en kjerne med 
laminert heltre i mange lag for 
å sikre maksimal stabilitet med 
robuste og holdbare paneler.

SKJØTER

Alle skjøter i skoddene fra 
Norman er satt sammen med 
hull og tapp som gir skoddene 
optimal styrke og levetid i gen-
erasjoner.

Hos Norman får du et meget stort utvalg av modeller og kan velge mellom mange typer 
rammer - lamellbredder - trevirke - betjeningstyper og monteringstyper. Vi tilpasser skoddene 
nøyaktig etter dine ønsker og ferdig skreddersydd til dine vinduer.

MDF

Dette er vår økonomisk gun-
stigste kvalitet og produseres i 
førsteklasses MDF, med samme 
unike finish som i hele Noman-
utvalget. Fås i de 5 mest pop-
ulære malte fargevariantene.

SILK WOOD

I denne serien er alle rammene 
produsert i white teak, mens 
lamellene er laget i MDF-kvalitet. 
Dermed oppnås en lettere shut-
ter, med større kapasitet. Fås i 
et stort utvalg i malte kvaliteter.

WHITE TEAK

Dette er Normans premium 
kvalitet der alt treverk er i white 
teak. Disse har et meget vak-
kert mønster ypperlig egnet for 
beiskvaliteter, og leveres i Nor-
mans fullskala fargesortiment.

LAMELLER

Lameller leveres i 4 bredder:
47 - 63 - 89 - 114mm

SPESIALFORMER

Norman Shutters kan tilpasses 
alle typer spesialformete vinduer.

MOTORSTYRING

Hos Norman kan du få batteri- 
eller solcelledrevet motor til en 
rimelig pris.

Kvaliteter:
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Shutters Lamellbredder      
89mm        63mm        47mm        

Skjult betjeningsstang
Skjult betjeningsstang fra Norman er ikke synlig hverken på fremsiden eller baksiden av skoddene, men ligger innfrest i 
rammen og er derfor helt skjult.

                                                                                 SLIK VELGER DU DESIGN
  Norman Shutters fås i 3 lamellbredder. Du kan velge mellom 63mm  eller 89mm som er standard eller 47mm mot tillegg i 
pris. I tillegg kan 114mm lameller leveres på skodder i vår premium kvalitet, white teak.

Du kan også velge om du vil ha synlig eller skjult betjeningsstang, og om betjeningen skal være midt på eller i høyre eller 
venstre side av panelene. Med skjult betjeningsstang på Weba skodder får du en smart løsning der stangen ikke er synlig 
hverken på innsiden eller på utsiden av panelene.
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Shutters måltaking     

Montering i nisje 

Monteringstyper

A:
Med opphengslist 
skjult bak panelene.

B:
Med L-ramme rundt 
panelene.

Opphengslist
br.  32 x d. 22mm

Panel tykkelse
28 mm

Opphengslist
+ panel = d. 53mm

L-ramme
br.  38 x d. 46mm

Bredde: ta 3 mål inne i vindusnisjen, topp, 
midt på og nede.

Høyde: ta 3 mål inne i vindusnisjen, venstre 
side, midt på og høyre side.

Diagonaler: ta mål på begge diagonalene for 
å kontrollere om nisjen er vinkelrett.

Alle mål skal være i mm.

Montering på vegg

Med L-ramme rundt 
panelene.

Utvendig rammemål

L-ramme
br.  38 x d. 46mm

                                                                        SLIK VELGER DU MONTERINGSTYPE

Måltaking må gjøres nøyaktig og skal alltid oppgis i millimeter. Som illustrasjonen over viser, må vi ha 3 mål på bredde og 
3 mål på høyde, i tillegg til mål på begge diagonalene for å kontrollere at vindusnisjen er vinkelrett.

Du kan velge mellom to monteringstyper, enten i nisje eller på vegg, og den mest vanlige er å montere skoddene i nisjen. 
Man velger da ofte å plassere skodden helt ytterst i nisjen, slik at panelene kan åpnes 180 grader og legges flatt med 
veggen når de åpnes helt. På tegningene over er vist hvilke dimensjoner som må hensynstas før man bestemmer monter-
ingstype.  
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Shutter Modell Enkle paneler
           med 1 dør

          MONTERINGSTYPE:
Opphengslister skjult bak paneler

Shutter Modell Enkle paneler
           med 2 dører

Modelltyper    
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Modelltyper    

Shutter Modell Enkle og hengslede 
paneler med 1v. + 2h. dører

Shutter Modell Hengslede paneler
           med 2v. + 2h. dører

          MONTERINGSTYPE:
Opphengslister skjult bak paneler

                                       SKODDER
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Dør 3

Dør 4

Avstand 
0,5cm

Dør 1

Dør 2

Avstand 
0,5cm

Shutter Modell Tier on Tier
        med delte dører

Shutter Modell Cafe-style enkle 
paneler med 1v. + 1h. dører

Modelltyper    

          MONTERINGSTYPE:
Opphengslister skjult bak paneler
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Bildet viser hvordan Shutters kan integreres som et vakkert element med stor 
betydning for boligens karakter og arkitektur. Her får man en følelse av intimitet og 
harmoni som ellers ikke ville vært oppnåelig.

STUE

Her er vist skyvedørsskodder med skinner i topp og bunn slik at panelene kan 
skyves helt ut i sidene. Den fantastiske utsikten beholdes ved å bruke 89mm 
lameller som har større avstand og dermed gir bedre visuelt utsyn.

STUE
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Det store utvalget i rammer til Shutters fra Norman gir mange monteringsmuligheter. Bil-
det viser skodder i ramme som er montert direkte på dørbladene og følger med når dørene 
åpnes. En praktisk løsning som også er plassbesparende.

STUE

Uansett klassisk eller moderne interiør vil vindusskodder passe perfekt 
inn i de fleste stilarter og gi boligen et sofistikert og tidløst preg. Til de 
vanskelige buevinduene er shutters ofte den eneste løsningen som vil fun-
gere både med hensyn til praktiske og estetiske behov.

STUE
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Har du en trang og kjedelig bakhage du 
ønsker å gjøre noe spennende med? 

Se hvordan Skoddene på bildet har 
tilført dette miljøet en helt ny dimen-
sjon. Slik kan du enkelt skape en innby-
dende, vakker og harmonisk atmosfære.

Og med fargeutvalget fra Norman 
finner du alltid en farge som passer.

STUE

Et flott og klassisk interiør der Skoddene med sin vakre filtrering av lyset 
gir særpreg og harmoni. Norman har spesialløsninger også for karnapp 
der vinduene ikke har karmer eller vegg imellom.

KARNAPP

                                       SKODDER
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Norman kan tilby et stort utvalg spesialløsninger til buevinduer og mange andre spesielle vin-
dustyper. I de fleste tilfeller kan lamellene også åpnes og lukkes på disse vinduene, og med Nor-
mans unike rammetyper kan Skoddene også åpnes for vindusvask.

BUEVINDUER

Shutters fra Norman er en ypperlig miljøskaper til alle husets værelser, også til kjøk-
kenet. Det store fargespekteret gjør det enkelt å matche fargene med eksisterende 
listverk og veggfarger. Her er vist shutters med 47mm lameller.

KJØKKEN
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En nydelig og intim kjøkkenkrok, der skoddene får spille hovedrollen som 
miljøskaper og tilfører rommet en rolig og avslappet stemning. Skjult be- 
tjeningsstang gir et mer moderne uttrykk. Her er brukt 63mm lameller.

KJØKKEN

Ikke vanskelig å skape familieidyll med frokost på sengen når omgivelsene med Shutters 
fra Norman gir en så fantastisk atmosfære. Her er vist Shutters med paneler i to høy-
der som kan lukkes nede og åpnes oppe når man ikke ønsker innsyn.

SOVEROM

                                       SKODDER
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Det lekre miljøet på dette soverommet viser til fulle den myke og vakre filtreringen av lyset man 
oppnår ved å bruke Shutters i interiøret. Lamellenes vridning stopper solstrålene men lar lyset 
slippe inn.

SOVEROM

Her er vist et soverom med skodder som har skjult betjeningsstang. Dette kan man velge 
mot tillegg i pris. På skodden i midten er 3 paneler hengslet sammen til en skodde. Dette er 
mulig i White teak, mens Silk wood og MDF kan hengsles med 2 paneler pr. skodde.

SOVEROM
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I dette soverommet ser man et godt eksempel på skoddenes uovertrufne egen-
skaper for å regulere lyset akkurat slik man vil ha det. Intimt og koselig samtidig 
som du kan hindre innsyn når du ikke ønsker det.

SOVEROM

Har du et bad du ønsker å gjøre noe spesielt med? Da er Shutters fra Norman et naturlig valg. Her 
er vinduene inndelt med 4 paneler, slik at man kan lukke og stenge for innsyn på de nederste og 
fortsatt få inn dagslyset fra de øverste panelene.

BAD

                                       SKODDER
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BAD

Badet skal være et sted 
for velvære og intimitet, 
og det kan vel egentlig 
ikke bli mye bedre enn 
miljøet som vises her.

Privatlivet ivaretas sam-
tidig som du kan regulere 
hvor mye dagslys som 
slippes inn. 

BAD

I eldre boliger er Shutters 
ofte den eneste løsningen 
som vil fungere når vindu-
ene er så spesielle som 
på dette baderommet.                                         

Alt leveres 100% måltilpas-
set, og lamellene i buevinduet 
vil også kunne lukkes.
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En eldre bolig med kraftig list-
verk og brystningspaneler. I dette 
ærverdige inngangspartiet vil 
Skoddene på en diskret måte inngå 
som en naturlig del av interiøret og 
bidra til å øke boligens arkitektoni-
ske verdi.

HALL

TAKVINDUER

Med Norman Skylight Shut-
ters får du den perfekte 
løsningen både til hagestuer 
og til alle typer takvinduer. 
Slik beholder du dagslyset og 
skjermer effektivt mot sol-
strålene. 

For enklest mulig betjening 
kan disse skoddene leveres 
med motorisert vridning av 
lamellene til en overkommelig 
pris.
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