Persienner
Styr ljuset med
klassisk design

Välkommen till en
värld av möjligheter
Persiennen är en av de vanligaste fönster
produkterna både för att skärma av solen
och få mörkt i rummet. Och det är inte helt
utan anledning. En persienn är flexibel
och ger möjlighet att skärma av precis så
mycket du önskar samtidigt som den ger
ett enkelt och stilrent uttryck.
Om persiennen tidigare ansetts lite grå
och tråkig, så är den tiden faktiskt förbi.
Möjligheterna är oändliga både vad gäller
färger och material – blanda aluminium och
trä, välj mönstrade stegband eller fokusera
på ljusinsläppet och välj en persienn som
öppnar och stänger sig i sektioner. Det är
du som gör valet.
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Unika uttryck
i egen design
Vill du ha en helt egen stil på din aluminium
persienn kan du välja att blanda olika färger.
Bryt av med mönstrade lameller i en färg
som passar eller låt en kontrasterande färg
skapa effekt. I kollektionen finns hela
288 olika färger och mönster samt fyra
lamellbredder – 25, 35, 50 och 70 mm.
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Fokus på ljus

En utstickare

Gillar du enkelheten med en persienn
samtidigt som du vill ha in massor av ljus
i rummet? Då är MegaView® den perfekta
produkten för dig. MegaView® samlar
lamellerna parvis när den öppnas och låter
ljuset strömma in genom den breda
öppningen. När persiennen är stängd
fungerar den precis som vanligt.

Vill du ha en persienn som är något utöver det
vanliga ska du välja en med 70 mm breda
lameller. Den finns bara hos Luxaflex® och
skapar ett unikt visuellt uttryck, både i små och
stora fönster. Välj mellan 30 olika färger och
ge ditt hem en riktig utstickare.

MegaView®
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Breda lameller

Flexibel avskärmning
Top down/bottom up är den nyaste
medlemmen i persiennfamiljen. Du
kan dra den upp från botten eller ned
från toppen och skärma av precis som
du önskar.

Takfönster
Till Skylight-persiennen, avsedd för
takfönster och sneda fönster, kan
du välja lameller med thermo-effekt
som reflekterar solens strålar och
begränsar värmeinsläppet.

Trä och aluminium i ett
Evolution-persiennen kombinerar
50 mm aluminiumlameller med
över-och underlist i trä. Överdelen
av persiennen har synlig mekanism
som ger en lite industriell känsla.
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En annorlunda
skönhet
Ondulette® är inte som andra persienner
- med sina skurna lameller ger den dig
möjlighet att välja mellan hela sju olika
mönster som skapar härliga kontraster och
vackert ljusinsläpp i rummet.

Ondulette®

En persienn – många färger
Du kan i en och samma persienn
välja olika färger på lamellerna. Skapa
din egen färgpalett – det är bara fanta
sin som sätter gränser.
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Magiska lameller
Denna lamell har en speciell yta som
gör att den ändrar färg efter ljusets
skiftningar. Välj mellan flera olika
färgkombinationer.

Stäng i sektioner
Med Variozone öppnar och stänger
du persiennen i sektioner med 12
lameller i taget. Då är det enkelt att
styra både insyn och ljusinsläpp på
ett flexibelt sätt.

Dekorera ditt fönster
Ondulette® Ocean är speciellt
utvecklad för att passa både stora och
små fönster. Ocean finns i åtta vackra
färger, alla med inspiration från havets
många nyanser.
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Dra för
– njut av utsikten
Ett fönster är en ram. En ram runt glas, ljus
och luft men också en ram som omringar
alla de möjligheter du har för att skapa ett
vackert hem.
Vi ger dig inspiration, idéer och all den hjälp
du behöver för att skapa precis det hem du
önskar och drömmer om – vi delar gärna
med oss av vår erfarenhet, kunskap och
genuina passion för färg, form och
fönsterinredning.
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Vem har sagt att du inte kan njuta av
utsikten fast det är fördraget?
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