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Skanna QR-
koden för teknisk

information.

Klassisk 25mm persienn i modern design 
Med persienner anpassar du enkelt mängden sol du vill släppa in, 
helt efter tycke och smak. Med en nyanserad och modern design 
passar persiennen lika bra i lägenheten som på kontoret, och tack 
vare en uppsjö av färger kan du lätt matcha persienner med övrig 
inredning för ett snyggt helhetsintryck. 

StyRa® Persienn är en kvalitetspersienn i modern design. Den 
finns i flera olika utföranden, har oändliga valmöjligheter och passar i 
de flesta fönster. 

I vissa kulörer 
kan list- & linfärgen 

matchas med lamell-
färgen. Fråga din 

Återförsäljare för mer 
information!

Mellanglas Frihängande Designlist Handmanövrerad

Max mått:

Reglage:

3000x3000 mm 3000x3000 mm 3000x3000 mm 1300x2000 mm

Lina & Vridstång Lina & Vridstång
Kulkedja
Motor

Lina & Vridstång Handtag & Vridstång
Handtag & Skyreglage

Listfärger:
vit

+ 14 färger + 14 färger + 14 färger

vit vit vit

Styrning & Automatik
Ett motoriserat solskydd används upp till 80% mer än ett manuellt. 
Styr persiennen med fjärrkontroll eller trådlös väggstyrning. Eller 
lägg till något av tillvalen för en ännu enklare manövrering.

Extra funktioner
Utrusta din persienn med utvalda funktioner och designtillval för att 
bygga en produkt som passar just dig. Med extra funktioner blir din 
persienn än mer användbar. 

NoHole,
speciell lamell 
där inga hål syns
i stängt läge.

Wirestyrning,
tillgänlig på 
vissa modeller.

Gavelbeslag,
upphängnings-
system för moderna 
fönster.

PVC Slussar,
i sidorna för att 
täcka springorna 
bättre (vit & brun).

Magnet, för att 
hålla bottenlisten 
på plats.

Smartphone, 
styr persiennen 
enkelt med din 
telefon.

Automatik, 
låt sol & temp-
eratur styra 
persiennen. 

Smarta Hem, 
integrera per-
siennen i ditt 
smarta hem.
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Till våra persienner använder vi oss av Hunter Douglas lamellkollektion för Aluminiumpersienner. Lamellerna är tillverkade av 
100% aluminium, där upp till 80% är återvunnen aluminium. Lamellerna finns i över 50 färger att välja mellan.

Lameller


