
Pålitlig och flexibel persienn
Hestra Aluminium 25 finns med 16, 25 eller 35 mm breda lameller för frihängande monte-
ring eller mellanglasinstallation. Välj bland många färger för att matcha dina möbler och övrig 
inredning. Tack vare en framgångsrik kombination av snygg design och pålitlig konstruktion är 
det en mycket populär persienn. Vid frihängande installation levereras Hestra Aluminium 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 kom-
mer linknoppen att delas i två delar, en viktig detalj för barn och husdjur. 

Se även våra övriga persienner: Hestra Aluminium 50.
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Din återförsäljare

Manövrering
Upp- och nedhissning sker med hjälp av högkva-

litativa linor eller motor (tillval). Persiennen frigörs 

genom att man för linorna mot centrum på persien-

nen, sträcker dem och därefter försiktigt släpper 

efter. För att låsa persiennen i önskat läge återförs 

linorna till en vertikal position. Vid mellanglasinstal-

lation används en linknapp för att låsa persiennen.

Skevning av lamellerna görs med en vridstång. 

Lameller
Lamellerna är tillverkade av speciallegerat aluminium 

och är brännlackerade för bästa färgbeständighet 

under hela persiennens livstid.

Komponenter
Det finns en mängd olika komponenter beroende 

på vilket utförande du önskar. Alla komponenter är 

tillverkade av noga utvalda plast- och stålmaterial för 

att ge dig en pålitlig persienn under många år.

Montering
Persiennen monteras enkelt på fönsterkarmen, i en 

nisch eller mellan ett par kopplade fönsterbågar. 

Upphängningsbeslagen gör det enkelt att sätta upp 

eller ta ner persiennen utan några verktyg.

Dimensioner
Max bredd: 3300 mm. Max höjd: 3000 mm.

Max area: 6 m2.. Tabellen visar höjden på persiennen 

då den är upphissad (pakethöjden). Mått i mm.

Persiennhöjd   500 1000 1500 2000

Pakethöjd

med 16 mm lameller 48 71 94 117

med 25 mm lameller 46 64 82 100

med 35 mm lameller 42 58 74 90

Hestras persienner passar lika bra till klassiska som till högst personliga interiörer. Kollektionen spänner över 
otaliga färger och material. Persiennen passar också mycket bra till lutande fönster, balkongdörrar etc.
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Hestra Markis – solskydd för alla lägen

Hestra Markis är en av Sveriges största fristå-
ende tillverkare och har sedan 1948 försett 
den svenska och nordiska marknaden med 
solskyddsprodukter. Hestra Markis är idag en 
komplett leverantör av produkter för invändigt 
och utvändigt solskydd. Hestra Markis har 
solskydd för alla lägen. Du kan läsa mer om 
Hestra Markis och våra produkter på vår hem-
sida – www.hestramarkis.se.


