
Interiörpersienn
K L A S S I S K T  &  H Å L L B A RT

Klassiker med funktion & design
StyRa® Interiörpersienn är en klassisk trä- & aluminiumpersienn där funktion och design går hand i hand. En tidlös variant av den van-

liga persiennen där dessutom träpersiennen är hållbar ur miljösynpunkt. Välj bland flera olika massiva träslag som alla karaktäriseras 

av noga utvalda råmaterial samt ett flertal aluminium utföranden.

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass 

är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Smartare solskydd. Skönare hem. 

StyRa® produceras i Sverige och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. www.styrasolskydd.se

   
StyRas
Favoritfördelar

 Träpersiennerna är hållbara ur  
 en miljösynpunkt.

 Flexibelt ljusinsläpp.

 Klassisk & funktionell design.
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Träpersienn med färgad metallöver-
list och lameller i lind.

Träpersienn med fanerad metallöver-
list och dold mekanism. Manövrerad 
med linreglage (kan förses med 
motor som också kan seriekopplas).

Överlist i trä och synlig mekanism 
samt perforerade alumiumlameller.

Fanerad överlist med lameller av 
aluminium (kan förses med motor 
som också kan seriekopplas).

Classic

Träpersienn med överlist av massivt 
trä och synlig mekanism. Manövre-
rad med linreglage. 

Kombipersienn

Textilfärger

Stegbanden är av 
polyester/bomull och 
ett flertal färger finns 
tillgängliga.

Lamellmaterial

Lamellerna finns som 
standard i massivt trä 
och aluminium. 

Träslag: furu, björk, bok, 
ask, körsbär, mahogny, 
ek, valnöt, lind, bambu. 

Aluminium: vit, silver, 
svart, borstad, grafit, 
matt svart, frost vit.
 
Perforerade aluminium: 
Vit, svart, silver.

Reglering 

Persiennen regleras med 
linreglage eller motor.



Naturlig inredningsdetalj | StyRa® Interiörpersienn passar i de flesta fönster och skapar en slående effekt i de allra flesta 

rum. Med sin stilrena och naturliga design blir de en naturlig inredningsdetalj i ditt hem. Precis som alla andra StyRa®-produkter 

tillverkas våra interiörpersienner helt utefter önskade mått. 
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 Persiennhöjd 
(mm)

Pakethöjd 

500

med 25 mm 
Textil stegband

 1000
 1500
 2000
 2500
 3000

120
170
220
270
320
370

 Max bredd  2400

Pakethöjd 
med smala 3 

mm stegband 
120
160
210
250
300
340

 2400
 Max höjd  3000  3000

Pakethöjd - Träpersienner 50 mm med plåtkasett

Pakethöjd - Träpersienner 50 mm Classic

 Persiennhöjd 
(mm)

500
 1000
 1500
 2000
 2500

Max bredd

Pakethöjd 
med smala 3 

mm stegband 
156
236
316
396
476

 2400

Pakethöjd  
med 25 mm

Textil stegband
160
245
330
415
500

 2400
 Max höjd  3000  3000
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