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Solskydd från Persiennexperten

”Skapa en hemmiljö med rätt
klimat, ljus och känsla”

Njut din frukost
under terrassmarkisen

Modern inredning
med plisségardiner

Klassiskt vita persienner
Enklare att välja solskydd i hemmiljö
Styr smidigt dina solskydd
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Välkommen till
Persiennexperten
Persiennexperten är idag ett av de
ledande företagen i branschen.
Vi startade i början av 1980-talet
och har haft en stark utveckling sedan
dess. Med stor egen tillverkning kan
vi leverera solskydd för alla behov.
Ett komplett sortiment

Fördelar
med solskydd
Skydd för direkt solljus

Du får tillgång till ett komplett sortiment inom solskydd. I denna broschyr visar vi några modeller och

Valmöjlighet: sol eller skugga

varianter för att ge dig inspiration. Det finns mycket
mer att välja på: modeller, färger, material, tyger och

Flexibelt insynsskydd

kombinationer. Allt måttanpassas.

Det ska hålla i många år

Håller nere innetemperaturen

En stor del av vårt sortiment tillverkar vi själv för
att vara säkra på att våra produkter håller en hög

Viktigt element i inredningen

kvalitetsnivå. För det övriga sortimentet har vi ett
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nära samarbete med noga utvalda leverantörer.

Klassiskt
vita persienner
Persienner är ett mycket
praktiskt, effektivt och
sobert sol- och insynsskydd.
Inte konstigt att det blivit så
populärt.
Vanligast är vita persienner. Fördelen
är att man får ett neutralt färgat ljus i
bostaden. Det blir inga överraskande eller
oönskade färgeffekter.

Bra bas för inredning
Det vita och ljusa blir också en tacksam
bakgrund för färgaccenter i inredningen.
Samtidigt kan man skapa miljöer med en
nedtonad färgskala.
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Snabb och enkel avskärmning
Med en klassisk persienn får du ett
solskydd som är enkelt att hantera. Där
du steglöst kan välja hur mycket du vill
skärma av, allt från helt stängd till full
insyn med upphissade persienner. Du
kan undvika insyn, samtidigt som ljuset
fortsätter att flöda in, genom att vinkla
persiennerna på rätt sätt.

Olika utförande
Även om man väljer vita persienner finns
det möjlighet till olika utförande. Till
exempel olika bredder på lamellerna och
olika typer av vridstänger. Men kan även
få perforerade lameller som stoppar solstrålarna men som släpper igenom ljuset.
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Sätt färg på persiennerna
Du har stora möjligheter att skapa din egen unika
persienn. Välj mellan olika färger på lamellerna,
stegbanden, linorna och listerna.

Inred med
träpersienner
Matcha den exklusiva inredningen i
fina träslag med breda persienner i trä
som silar dagsljuset på ett mjukt och
behagligt sätt. Träpersienner handlar
lika mycket om inredning som solskydd.
Du kan skapa miljöer som hämtar inspiration från
exklusiva engelska klubblokaler till bungalows i
Karibien. Söker du en modernare känsla väljer du
breda interiörpersienner i aluminium.

”Jag fick tips om röda
persienner. Dom passar
mig perfekt.”
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Många olika träslag
I äkta trä finns det ett tiotal träslag att välja på, bland
annat ek, körsbär och mahogny. Det finns även ett brett
urval kulörer i laserad lind. Interörpersiennerna
av aluminium finns i ett tjugotal olika nyanser.

Monteras frihängande
Trä- och interiörpersiennerna monteras alltid frihängande
på fönstrets insida. Enklast manövreras de med linor både
för att hissa och vinkla dem. De går även att förse med
motordrift.
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”En rätt avpassad rullgardin
ger rätt ljus, hindrar från insyn
och förhöjer inredningen.”

r u l lg ar d i ner

Det finns många
mönster och färger
Från att framförallt ha varit en praktisk lösning har
rullgardinen blivit ett attraktivt inredningselement.
Den passar både i moderna och mer traditionella miljöer.
Släpp loss fantasin och sätt en unik prägel på ditt hem.
Många varianter
Välj enfärgat eller mönstrat. Det finns även tillval med trä- eller aluminiumlist i
underkanten och kantband i matchande färger. Manövreringen kan skötas med
dragband, kulkedja ellet motor. Du kan även få rullgardiner i specialutförande med
mörkläggningsväv, perforerad väv eller med solskyddsfilm.

Speciell kvalitet i balkongrullgardiner
Har du ett uterum eller en inglasad balkong är det naturliga valet en balkongrullgardin. Väven görs i en speciell kvalitet som tål stora temperaturskillnader och hög
fuktighet för att kunna användas i uterum och inglasade balkonger. Det ger dig både
ett bättre klimat och en mer inbjudande miljö.
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”Plisségardiner ger en effektiv och behaglig dämpning av ljuset.”

Plisségardiner
som skapar karaktär
åt vilket rum som helst
Med plisségardiner ger du rummet en ren och
stilfull karaktär. Det är ofta den enda gardin du
behöver för att få en ombonad interiör.
I många miljöer
Plisségardinen är ett spännande alternativ till rullgardin och persienn.
Den passar både i små och stora fönster. Har du takfönster är det ett
perfekt alternativ.

Flera varianter
Det finns också en variant av plisségardin med dubbel väv där linorna
är dolda mellan lagren. Det ger en ren och vacker yta. Det finns
naturligtvis ett stort utbud av textilier att välja på.
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När gränsen
mellan inne och
ute suddas ut
Många arkitekter ritar idag boende där gränsen
mellan inne och ute suddas ut. Trädgården eller
terrassen känns som en del av rummet genom
stora fönsterytor ända ner till golvet.
Lamellgardiner ger dig möjligheter att skapa spännande ljuseffekter
och ett behagligt ljus i rummet samtidigt som kontakten med utemiljön
behålls.

Inred med ljus och rymd
Lamellgardiner ger en ljus och luftig känsla men även en ombonad
karaktär åt fönsterytor som annars kan kännas sterila och kala. Har du
fönster som har en sned ovankant eller underkant är ofta lamellgardiner
ett väl valt alternativ. Behöver du dela av ett rum får du en flexibel och
elegant lösning med lamellgardiner.

Välj väv och bredd
Du kan välja mellan olika bredder på lamellerna och det finns ett stort
utbud av vävar som ger dig stora möjligheter att hitta ett alternativ som
passar dig.

12

13

”Panelgardiner ger
en modern stram touch
till vilken inredning
som helst.”

Skapa en stram
och elegant miljö
Panelgardiner har blivit ett populärt inslag i olika typer av
inredningar. De ger ett stramt och elegant uttryck samtidigt
som de är praktiska och flexibla sol-och insynsskydd.
I många moderna miljöer är de ett självklart alternativ men passar, tack vare sitt rena formspråk,
i de flesta sammanhang. Använd dem gärna även som skjutdörrar eller rumsavdelare.

Flexibel bredd
Du kan själv välja vilken bredd du önskar på panelerna – täck allt från ett mindre fönster till en
hel glasvägg. Det finns många olika sorters material, färger och mönster att välja på.

Manövrera enkelt
Panelgardinerna manövreras enkelt med dragkäpp eller lindrag om panelerna är hopkopplade
med varandra. Är de lösa kan du smidigt skjuta dem med handen till önskat läge på skenan.
Panelerna monteras i två- till femspåriga skenor som monteras på väggen eller i taket.
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”Vi kommer hem till dig”

Det är enklare
att välja solskydd
i hemmiljö
Du slipper åka runt och leta
Vi kommer hem till dig och visar våra kollektioner i din egen miljö.
Du sparar in turer fram och tillbaka med prover och vi har ett
komplett sortiment solskydd med kvalitetsprodukter att välja ur.

Du får direkt testa proverna i rätt miljö och ljus
Du kan direkt testa proverna i din hemmiljö och i rätt belysning.
Att stå i en butik och föreställa sig hur det kommer att ta sig ut
i den egna bostaden är svårt.

Du får tid att ställa alla frågor
Det ger dig också möjlighet att i lugn och ro ställa
frågor. Det är ofta många detaljer som det ska
fattas beslut om. Hemma kan du ostört ta den tid
du behöver för att få dina frågor besvarade.

Vi kan direkt bedöma underlaget för installation
Det är vårt ansvar att den färdiga produkten passar och monteras
på ett professionellt sätt. Därför gör vi all måttagning själva på plats.
Monteringen sköter sedan våra egna montörer.

Offert med fast pris
När du har bestämt dig för vad du vill ha får du en tydlig offert med
ett fast pris som innefattar alla kostnader inklusive montering
– inga överraskningar i efterhand.
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Vi tar mått
Det är vårt ansvar att
den färdiga produkten
passar och monteras på
ett professionellt sätt.
Därför gör vi all måttagning
själva på plats. Monteringen
sköter sedan våra egna
montörer.
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”Att duka upp till måltid på terrassen
ger guldkant åt vardagen”

Varför inte flytta ut den sköna soffan under markisen.
Njut av sommarfrukost tillsammans.
Markisen ger rumskänsla.
I skydd för solen när den står som högst.

Sommar
på terrassen

Skapa rum som både är inne och ute
”Sommaren är kort”. Vi nordbor stämmer gärna in i den
kända refrängen. Vi vet att
det är sant och vill njuta så
mycket vi kan av den korta
sommaren.
Att installera en markis på terrassen
skapar nya möjligheter att ta till vara
sommardagarna på ett bättre sätt.

Lunch i behaglig skugga
Att äta lunchen ute ger en extra känsla åt
måltiden. Är solen framme mitt på dagen
en sommardag kan det bli i hetaste laget.
Med en markis går det enkelt att snabbt
få en behaglig skugga.
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Håller kvar värmen
Med terrassmarkisen kan du både reglera
klimat och ljus på terrassen. Välj sol eller
skugga. På kvällen när daggen faller ger
den skydd och behåller värmen längre.
Markisväven gör också att ljuset från
utebelysning och levande ljus reflekteras
på ett effektfullt sätt.

Släpp loss kreativiteten
Vävar finns i så stort urval att det finns
en passande lösning för varje önskemål.
Det ger dig möjlighet att släppa loss
fantasin och skapa en spännade terrassmiljö. Markisen finns även med skyddande
tak eller i väderskyddande kassett för
att minska slitage och nedsmutsning av
väven.
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”Kombinera stil och funktion”
När du väljer terrassmarkis gäller det att hitta en optimal kombination av stil och funktion.
Markisen ska samspela med byggnaden, ge ett bra skydd och vara enkel att hantera.
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p e rg ola m a rk i s e r

Markiser
som tål mer
En vindtålig pergolamarkis ger fler tillfällen
att njuta av uteplatsen.
En pergolamarkis tål mer och ger möljlighet att vistas på utplatsen även
när vinden friskar i. Det finns även modeller som kan ge insynsskydd och
skydd när solen står lågt.
Pergolamarkisen är också en lösning när väggkonstruktionen inte kan bära
en vanlig terrassmarkis. Produktens stabila uppbyggnad gör att pergolamarkisen
kan sträcka sig extra långt ut från väggen.
Motordrift är standard och pergolamarkisen kan förses med sol- och
vindautomatik.
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Skydd för solen
men behåll utsikten
Med fönstermarkiser blir det behagligt svalt utan
att stänga ute ljuset. Samtidigt behålls kontakten
med omgivningen. Dina möbler, golv, mattor och
växter skyddas effektivt från direkt solljus.
Ge profil åt fasaden
En fönstermarkis ger dina fönster en vacker inramning och liv och
rörelse åt din fasad.

Korgmarkiser skärmar av effektivt
Ofta är en korgmarkis det enda lämpliga alternativet för gavelfönster
på andra våningen. Den har en effektivare avskärmning för sol och
värme eftersom den skyddar även på sidorna.

Välj till motor och fjärrkontroll
Väljer du en fönstermarkis med motor och automatik får du en lättskött solskyddslösning som fungerar även om du inte är hemma och
solen tittar fram eller om vinden friskar i.
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sc r e e n

Ger även accent
åt fasaden
Screen ger effektiv solavskärmning
utan att helt ta bort utsikten
Utvändiga screen är en beprövad lösning för till exempel kontor
och skolor men de är även ett bra alternativ i hemmiljö.
Lösningen passar väl den arkitektur som valts för många av
dagens moderna villor. Formspråket bibehålls och man kan
anpassa utformning och färg till byggnadens fönster och fasad.
Screen manövreras med dragband, vev eller motor, med eller
utan automatik som styr användningen efter vädrets växlingar.
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Styr ditt
solskydd
Du sträcker ut handen och tar fjärrkontrollen. Med en knapptryckning
fälls markisen ut eller så rullar
gardinerna ner. Enkelt, bekvämt och
säkert. Att bygga in motorer och
automatik i solskydden har många
fördelar.
Med automatik slipper du komma hem till en
stekhet bostad. Solskydden aktiveras automatiskt
av en solsensor. Det innebär att du inte bara har
nytta av din investering när du är hemma. Du
använder helt enkelt solskydden mer om det är
enkelt och bekvämt att styra dem.

Styrning med fjärrkontroll och automatik
Med en fjärrkontroll kan du reglera alla dina
motoriserade solskydd. Du kan även välja att de
automatiskt styrs av vädret eller tiden. Det finns
också batteridrivna motorer för solskydd inomhus
– helt utan sladdar.

MOTOR
AUTOMATIK
FJÄRRKONTROLL
VINDSENSOR
SOLSENSOR
SKAKSENSOR
TIDSTYRNING
BATTERIMOTOR
TERRASSVÄRMARE
BELYSNING

Du slipper veven
Om du väljer motoriserade rullgardiner, persienner
eller markiser slipper du draglinor eller vev. Inget
att trassla in sig i samtidigt som det ger ett renare
och elegantare intryck.
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”När du flyttar
...glöm, inte att planera in en översyn av dina
solskydd i både ditt nya boende och det du
lämnar. Fräscha solskydd höjer trivseln och
värdet på din bostad.
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Vi lyssnar
på våra kunder
Vi låter våra kunder sätta betyg på oss
och våra produkter.
Sedan 2007 har över 45 000 kunder haft
möjlighet att betygsätta oss och påverka
vårt kvalitetsarbete. Det ger oss rätt
fokus och hjälper oss att utveckla vårt
sortiment och koncept.
Vi är glada över goda betyg men lutar
oss inte tillbaka utan arbetar ständigt
med att finslipa och förbättra.

MALMÖ
040-667 57 00

LUND
046-14 51 00

HELSINGBORG
042-21 88 00

ÄNGELHOLM
0431- 41 03 11

Persiennexperten Svenska AB
Stenyxegatan 16, 213 76 Malmö
www.persiennexperten.se • info@persiennexperten.se
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INSPIRATION 03-201703

DIPLOMERAD

SOLSKYDDS
TEKNIKER

ESLÖV
0413-101 08

TRELLEBORG
0410-135 50

YSTAD
0411-192 10

