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PERSIENN
Klassiskt solskydd – tidlöst – mångsidigt!

Vi hjälper till med allt. Råd, måttagning, demo, offert, 
montering. Hör av er till oss på Åkes solskydd så  
bestämmer vi tid som passar er för demo.  
Maila in dina frågor till oss så hjälper vi er  
igenom valet till rätt solskydd,  

Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Du väljer själv hur mycket persiennen  
ska stänga ute solen. - Borta under dagen eller semester? – Ha lite öppet så dina växter klarar sig.

- Insynsskydd? – Stäng så mycket du känner för. - Sovrum / natten? – stäng helt.
Att välja persienner ger dig alla dessa möjligheter.

Favoritfördelar
• Flexibel
• Hindrar kallras (spar energi)
• Flera modeller

Levereras alltid 

barnsäkra enligt 

SS-EN 13120:2009

+A1:2014 ”Invändiga 

Solskydd - Funktions 

och Säkerhetskrav”

Klimatsmart val – spar energi och hindrar kallras
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Persiennen är ett klassiskt solskydd i modern design!  
Modeller som mellanglas, frihängande, allmogefönster, fasta fönster mm.

Persiennen är mycket flexibel och passar de flesta fönster

Välkomna till vår utställningsom ligger på 
Olof Asklunds Gata 14 i Högsbo (vid Pågens bröd). 

Gå in på vår hemsida för mer information om solskydd och öppettider.
Mejla eller ring oss så bokar vi upp en tid för besök hos er. 

PERSIENN
Klassiskt solskydd – tidlöst – mångsidigt!

-  Mellanglaspersienn 
Monteras i mellan glasen då fönstren 
är delbara. 25 mm är den vanligaste 
storlek på lamellbredden. Finns 
även som 16 mm och 35 mm.

-  Frihängade 
Monteras oftast mot glaset och på 
öppningsbara fönster med magneter 
i botten så att persiennen följer 
med när man vädrar. Finns som 16 
– 25 – 35 och 50 mm lamellbredd.

-  Almogefönster - frihängande 
Om ni har almogekarm på era fönster 
är det denna modell som ni ska ha 
då traditionella beslag inte går att 
skruva fast på bågen. Monteras mot 
glasen. Finns endast som 25 mm 
lamell.

-  Skyline 
Skyline är med snabblås i överlisten. 
Här monterar man inga beslag 
på fönsterbågen mer än upphäng-
ningsbeslagen. Passar bäst på  fasta 
fönster och sidohängda fönster.
Finns som 16 – 25 – 35 och  
50 mm lamellbredd

Persiennerna finns i ett 50-tal  
olika färger på lamellerna. 
Den vanligaste lamellfärgen är 
vanlig vit matt eller off white.
I sovrummen är svart/vit lamell  
ett bra val.


