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ROULETT
Persiennen kan fås med 15, 25 eller 35 mm lameller för

frihängande montering eller mellanglasinstallation. Välj bland många färger för att matcha
dina möbler och övrig inredning.
Vid frihängande installation levereras ROULETT med ett

fallsäkrat linlås för enkel manövrering och god
säkerhet. För att ytterligare öka säkerheten finns en delbar linknopp tillgänglig. Detta betyder att om något
fastnar mellan linorna så kommer linknoppen att delas i två
delar, en viktig

säkerhetsdetalj för barn och husdjur.

PERSIENNHÖJD (mm)

500

DIMENSIONER
Max bredd: 3000 mm
Max höjd:

3000 mm

Max area:

8 m2

1000 1500

2000

PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Med 15 mm lameller

48

71

94

117

Med 25 mm lameller

46

64

82

100

Med 35 mm lameller

42

58

74

90
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CONTINENT
CONTINENT kan fås med 25, 35 eller 50 mm lameller.
Till en persienn med 25 mm lameller kan 13 mm eller

vävda band användas. Persiennen
kan antingen monteras frihängande eller som
mellanglasinstallation.
25 mm breda

Upp- och nedhissning med hjälp av linor. Vinkling av
lamellerna sker antingen med en linmanövrerad växel
eller med en vridstång. För säker manövrering av större
persienner används ett

kraftigare linlås.

PERSIENNHÖJD (mm)

1000

DIMENSIONER

1500 2000

2500 3000

PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Max bredd: 3500 mm

Med 25 mm lameller

99

115

132

149

166

Max höjd:

3000 mm

Med 35 mm lameller

89

105

121

137

153

Max area:

9 m2

Med 50 mm lameller

85

99

113

127

141

UNO
UNO kan fås med 15 eller 25 mm lameller och är avsedd

frihängande montage. Vid manövrering
med lina och vridstång levereras persiennen med ett fallsäkrat linlås för enkel manövrering och god säkerhet.
För att ytterligare öka säkerheten finns en delbar linknopp tillgänglig. Detta betyder att om något fastnar
för invändigt

mellan linorna så kommer linknoppen att delas i två delar,

säkerhetsdetalj för barn och husdjur.
Vinkling av lamellerna görs med en vridstång. Som
alternativ kan persiennen manövreras med ändlös
lina eller kulkedja.
UNO passar dessutom perfekt för motorisering.

en viktig

PERSIENNHÖJD (mm)

500

1000 1500

2000

PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

DIMENSIONER

Med 15 mm lameller

54

77

100

123

Max bredd: 3000 mm

Med 25 mm lameller

52

70

99

117

Max höjd:

3000 mm

Max area:

8 m2
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DIMENSIONER

NOVOLUX

Max höjd:

2500 mm

frihängande eller
som mellanglasinstallation. Den finns med 25 eller

Max area:

6 m2

35 mm lameller. Välj mellan tre olika manövreringsalternativ:

Max bredd: 3000 mm

NOVOLUX kan monteras antingen

vev, motor eller kulkedja.
Den ändlösa kulkedjan kontrollerar vinkling av lamellerna samt
upp- och nedhissning av persiennen. För stora persienner rekommenderas vevreglage för enkel manövrering.
Upphängningsbeslagen gör det enkelt att sätta upp eller ta ner
persiennen utan

några verktyg.

PERSIENNHÖJD (mm)

500

1000 1500

2000 2500

PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Med 25 mm lameller

57

75

93

111

129

Med 35 mm lameller

53

69

85

101

117
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VALENCIA
VALENCIA kan fås med 15 eller 25 mm breda lameller för

fri-

hängande montage. Överlist med inbyggd kornisch
reducerar ljusinsläpp, döljer komponenterna och
ger persiennen ett elegant utseende. VALENCIA har en ”privacy”
version vilket innebär att hålen i lamellerna är gömda. Det gör att

inget ljus tränger igenom i stängt läge eftersom hålen täcks
av själva lamellerna.
Upp- och nedhissning sker med hjälp av högkvalitativa linor.
Vinkling av lamellerna görs med en vridstång kopplad till en
snäckväxel.
VALENCIA har

färgkoordinerade ändskydd och

underlistknapar. Persiennen levereras med ett fallsäkrat
linlås för enkel manövrering och god säkerhet. För att
ytterligare öka säkerheten finns en

tillgänglig.

delbar linknopp

Detta betyder att om något fastnar mellan

linorna så kommer linknoppen att delas i två delar, en viktig

säkerhetsdetalj för barn och husdjur.

DIMENSIONER
Max bredd: 3000 mm

PERSIENNHÖJD (mm)

500

1000 1500

2000

PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Med 15 mm lameller

59

82

105

128

Med 25 mm lameller

57

75

93

111

Max höjd:

3000 mm

Max area:

8 m2
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CLASSIC 50 ALU
CLASSIC 50 ALUMINIUM är en persienn med 50 mm breda

frihängande montage. Persiennen
kan fås med stegsnören eller breda vävda band
lameller avsedd för

med upp till 38 mm bredd. De vävda banden finns i en rad
kulörer.
Det finns två olika varianter för vinkling av lamellerna.
Det ena är med hjälp av en

linmanövrerad växel.

Genom att dra i en av de två linorna så vinklas lamellerna.
Det andra alternativet är att använda en

vridstång

kopplad till en snäckväxel. Lamellerna vinklas då
vridstången vrids.
CLASSIC 50 ALUMINIUM har ett

fallsäkrat linlås

för enkel manövrering och god säkerhet.

Invändiga ändskydd för över- och underlist ger din
persienn ett elegant utseende. Persiennen kan även väljas
med kornisch och underlist i trä.
CLASSIC 50 ALUMINIUM kan även

motoriseras.

DIMENSIONER
Max bredd: 4000 mm
Max höjd:

4000 mm

Max area:

10 m2

PERSIENNHÖJD (mm)

1000

1500 2000 2500 3000 3500

PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Med stegsnöre

107

121

135

149

163

117

Med vävt band

110

130

150

170

190

210
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CLASSIC 50 TRÄ
CLASSIC 50 TRÄ är en

kraftig persienn med exklusiv

design, idealisk för större fönster. Träpersiennen är avsedd
för invändigt frihängande montage och 50 mm breda
lameller. Lamellerna är 3 mm tjocka, tillverkade av lind, och
finns i ett flertal färger.
Upp- och nedhissning sker med hjälp av linor genom ett

fall-

säkrat låshus. Som alternativ kan linorna dras genom ett
väggmonterat linlås. Vinkling av lamellerna kontrolleras med en
vridstång eller med en runddragslina.

DIMENSIONER

PERSIENNHÖJD (mm)

800

1200 1600

2000 2400 2800

PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Med stegsnöre

150

170

200

230

265

300

Med vävt band

160

190

230

270

310

350

Max bredd: 2438 mm
Max höjd:

4000 mm

Max area:

5-7 m2 beroende
på lamellernas vikt.
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EXPOSURE
EXPOSURE är vårt öppna

persiennsystem som ger dig stora
valmöjligheter. Välj mellan den traditionella träpersiennen eller den
moderna kombinationen av trä och aluminium.
Vårt öppna system är en klassisk persienn för stora fönster med möjlighet
att använda vävda band med upp till 38 mm bredd. Den är designad för
invändigt frihängande montage och är avsedd för 50 mm breda
lameller. Välj bland många färger på trälameller, aluminiumlameller, vävda
band, linknoppar och andra valbara detaljer.

PERSIENNHÖJD (mm)

800

1200

1600

2000

2400

2800

PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Trälameller

DIMENSIONER
Med aluminiumlameller:
Max bredd: 2400 mm
Max höjd:

4000 mm

Max area:

9,6 m2

Med trälameller:
Max bredd: 2400 mm
Max höjd:

4000 mm

Max area:

5 m2

165

205

245

285

325

365

Aluminiumlameller 117

133

149

165

181

197
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TRÄJALUSI
Våra träjalusier tillverkas i

DIMENSIONER
Max bredd: 2440 mm

naturligt trä. Träribborna

Bamboo Chute, Tortoise Bay, Tahiti,

vävs ihop men behåller sin unika naturliga struktur och färg.

Monterey, Abaco, Komoto, Montego

hissgardinsmodell och
rullgardinsmodell. Jalusin hänger slätt när den är

De finns i två modeller:

Max bredd: 3000 mm
Oak Bluff (walnut), Caribbean Weave
(natural), Negril (natural), Mendocino.

nerdragen och viks i jämna veck när den dras upp. Underlisten är täckt av själva väven. Träjalusien monteras enkelt
direkt på väggen, i en nisch eller i taket.
Upp- och nedhissning sker manuellt med hjälp av polyesterlinor. Linorna leds genom ett

fallsäkrat låshus.

Alla vävar (utom Tahiti) kan förses med kantband som finns i
ett stort antal färger.
Träjalusierna är enkla att underhålla. Det är bara att damma
med en dammvippa eller dammsug försiktigt med en borste.

JALUSIHÖJD (mm)

900

1200

1500

1850

2150

2450

380

410

PAKETHÖJD = då jalusien är upphissad (mm)

160

240

290

340
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HONEYCOMB
ENKELCELL

HONEYCOMB
DUBBELCELL

HONEYCOMB ENKELCELL passar till både stora och små fönster

Med HONEYCOMB DUBBELCELL sparar du även på din

och finns i många olika färger, samtliga med en vit, neutral utsida.
Vävarna är tillverkade av polyester som inte fransar sig eller bleks.

energikonsumtion, vävarna har isolerande
och ljusblockerande egenskaper. Bälgvecken hjälper

Väven har isolerande

till att minska kallras från fönstren vintertid och på sommaren

egenskaper vilket ger en be-

haglig temperatur inomhus.

dämpas solens värmestrålning.

Välj väv efter vilket ljusinsläpp eller mörkläggning som önskas.

Precis som enkelcellsvävarna finns många färger att välja mellan,

Manövrering sker med hjälp av linor och linlås. Solskyddet mon-

alla med neutral utsida, tillverkade av polyester. Montering

teras enkelt med fjäderbelastade upphängningsbeslag som ger

och manövrering sker på samma sätt som för HONEYCOMB

minimalt ljusinsläpp mellan karm och list.

ENKELCELL.

DIMENSIONER

DIMENSIONER

Max bredd: 3600 mm

Max bredd: 2400 mm

Max höjd:

3600 mm

Max höjd:

3000 mm

Max area:

7,4 m

Max area:

7,2 m2

2

ENERGISMART VÄV

Glory
Transparent

Halo
Blockerar

”R” Värde enkel glas
”R” Värde dubbel glas

ENERGISMART VÄV

Cumulus
Transparent

Stratus
Nimbus
Flamsäker Mörkläggning

”R” Värde enkel glas

3,7

3,3

4,0

”R” Värde dubbel glas

4,6

4,3

5,0

<1%

<1%

3,5

4,3

Ljus genomsläpp, UV

1,0 %

<1%

Ljus genomsläpp, UV

1,0 %

Ljus genomsläpp, Synligt

15 %

<1%

Ljus genomsläpp, Synligt

11%

R-värde: Isoleringsförmåga. Ju högre R-värde desto bättre isolerar produkten.

R-värde: Isoleringsförmåga. Ju högre R-värde desto bättre isolerar produkten.

Ljusgenomsläpp UV: Rätt solskydd kan vara ett väldigt effektivt sätt att

Ljusgenomsläpp UV: Rätt solskydd kan vara ett väldigt effektivt sätt att

blockera UV-strålar. Ju högre procenttal desto bättre UV-skydd.

blockera UV-strålar. Ju högre procenttal desto bättre UV-skydd.

3%
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PLISSÉ
Bland PLISSÉ-vävarna finns allt från

metal-

liserade vävar, som ger ett effektivt solskydd och blockerar UV-strålar, till transparenta vävar som ger ett behagligt ljus inomhus.
Med den transparenta väven dämpas insyn utifrån
utan att förstöra din utsikt.
Solskyddet specialtillverkas efter mått för just

DIMENSIONER

dina fönster. På det sättet vet du att du alltid

Max bredd: 2000 mm

får

perfekt passform. Upphängnings-

beslagets utformning ger minimalt ljusinsläpp

Max höjd:

3200 mm

Max area:

6,4 m2

mellan karm och list. Vävarna är lätta att sköta,
de är slitstarka och motståndskraftiga mot smuts.

PERFECT PLEAT
PERFECT PLEAT har utmärkta isolerande egenskaper och ger en
behaglig temperatur inomhus. Den unika konstruktionen gör att
väven behåller

sin fina form och reflekterar färg och

ljus på ett behagligt sätt år efter år.
PERFECT PLEAT har inga

synliga hål eller linor.

Manövrering sker med hjälp av linor och linlås. Tack vare

högkvalitativa komponenter så är upp- och nedhissning
lätt även på större solskydd. Solskyddet monteras enkelt med
fjäderbelastade upphängningsbeslag som ger

minimalt

ljusinsläpp mellan karm och list. Vävarna är tillverkade
av polyester som inte fransar sig eller bleks. De är lätta att
sköta, de är slitstarka och motståndskraftiga mot smuts.
ENERGISMART VÄV

Alto
Transparent

”R” Värde enkel glas

2,5

”R” Värde dubbel glas

3,3

Ljus genomsläpp, UV

1,3 %

Ljus genomsläpp, Synligt

15 %

R-värde: Isoleringsförmåga. Ju högre R-värde desto bättre isolerar
produkten.
Ljusgenomsläpp UV: Rätt solskydd kan vara ett väldigt effektivt sätt att
blockera UV-strålar. Ju högre procenttal desto bättre UV-skydd.

DIMENSIONER
Max bredd: 2400 mm
Max höjd:

3000 mm

Max area:

7,2 m2
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DIMENSIONER
Max bredd: 2900 mm
Max höjd:

3350 mm

VIENNA
VIENNA är tillverkad av två lager tunn väv med textillameller som skapar en behaglig och trivsam atmosfär
i rummet. VIENNA är tillgänglig med två olika typer av

transparent väv som släpper in filtrerat
ljus i rummet och en ljusdämpande väv som

Textilen är gjord av kraftig stickad polyester och är enkel

släpper in ett behagligt ljus. Båda vävarna dämpar insyn

att underhålla. Damma med en dammvippa eller damm-

utifrån utan att förstöra din utsikt.

sug försiktigt på mycket låg effekt. Fläckar eller smuts

Den färgkoordinerade överlisten döljer väven

kan försiktigt avlägsnas med en fuktig tvättsvamp och

i upphissat läge, i nerfällt läge kan du välja mellan att

lite mild tvål.

ha lamellerna öppna eller stängda.

VIENNA specialtillverkas efter mått för just dina fönster.

VIENNA går även att hissa upp halvvägs, både med

På det sättet vet du att du alltid får

öppna och stängda lameller.

form.

vävar, en

Produkterna är byggda på Turnilskomponenter – det garanterar högsta kvalitet.

perfekt pass-

