
Persiennen är vårt äldsta solskydd på marknaden, den består av en lackerad överlist och två till 

flera stegsnören som bär upp alla aluminiumlameller, som utgör själva solskyddet. Lamellerna 

som är runt 0,2mm tjocka och profilerade ligger med ca 2 cm mellanrum i stegsnörena och 

kan vinklas upp till 180 grader för önskat ljusinsläpp, avslutningen av persiennen utgörs av en 

lackerad underlist där stegsnören och draglinor är fixerade. 

Våra persienner kan erhållas i 25 mm eller 50 mm bredd.

Våra 25 mm persienner kan monteras frihängande med wire, vridstång & brytgavel eller mellan 

fönsterglas med wire & vridstång.

Som tillval till standardpersiennen kan man få automatlås & växel, detta ingår i våra färganpas-

sade persienner som standard.

För extra mörkläggning kan man komplettera med sidoskenor

Persienner

Gränsvärden & begränsningar

25 mm persienner Standard
Min bredd: 20 cm
Max bredd: 300 cm 
Max höjd: 220 cm

25 mm persienner Färganpassad
Min bredd: 20 cm
Max bredd: 300 cm 
Max höjd: 220 cm

25 mm persienner Elegant
Min bredd: 22 cm
Max bredd: 200cm 
Max höjd: 220 cm

50 mm persienner
Min Bredd: 50 cm
Max Bredd: 340 cm
Max höjd: 400 cm



Mått

Ange stumma mått vid beställning. Från angivna mått gör vi avdrag på 3 mm. 

För persienner med sidoskenor gör vi avdrag med 6 mm.

Reglage

Mellanglas: Vajer, snörledare, vridstång.

Frihängande:  Vajer, brytgavel, vridstång.  

Vitt

Färg (lister och detaljer)

Färganpassade lister och detaljer fås till 
Färganpassade persienner

Elegantpersienn Elegantpersienn

Elegantpersienn är en mer exklusiv 25 mm persienn med kassett och är enkel att montera med gavelbeslagen som efter mon-

tering täcks med ett plastlock.



Umbras interiörpersienner med 50 mm breda lameller skänker inte bara 

skugga och hjälper dig att styra dagsljuset. De här persiennerna blir en 

inredningsdetalj som verkligen ger liv och karaktär åt rummet.

Med ett 20-tal olika färger på lameller, lister och stegband att välja bland är 

det egentligen bara fantasin som sätter gränserna för vilka kombinationer 

du kan göra. Bryt gärna av med en annan färg på de snygga stegbanden för 

att få ett mer spännande och stilsäkert intryck. Eller så väljer du perforerade 

lameller som gör att solljuset och skuggorna skapar härliga effekter.

50 mm Persienner

Mått

Angivna mått är tillverkningsmått inkl. takfästen om ej annat anges. Avdrag 

görs ej. 

Reglage

Reglage utförs genom linskevning och automatlås.

Finns i 20-tal färger, anpassat efter önskemål

Färg (lister och detaljer)


