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Screens
Screen er en utvendig, plasseffektiv rullegardin som passer til de
fleste typer bygg. Den integreres i fasaden med sitt diskret utseende, og finnes
i mange fargevarianter.
Screen skjermer effektivt mot innsyn, lys og varme. Du kan faktisk se ut
selv om den er trukket ned.
Den er enkel å holde ren og er tilpasset nordisk klima.
Automatisering – alle styremuligheter

Markiser
Markiser holder den verste heten ute på varme sommerdager,
beskytter gulv og møbler mot falming og gir en lun og hyggelig uteplass.
Våre markiser monteres både med og uten motor.
Riktig markise gjør en stor forskjell på utseende på huset ditt.
Vil du ha en ensfarget, bredstripet eller mønstret så har vi den.

Utvendige persienner
Utvendige persienner er en effektiv solskjerming som tar mesteparten av
varmen du ellers ville fått gjennom glasset. Veldig fleksibelt da du enkelt kan
regulere lys, varme og innsyn.
Utvendige persienner er en stilren form for solskjerming, de er værbestandige og
er derfor meget godt egnet til store vindusflater.
Det leveres en rekke ulike varianter utvendige persienner, de fleste kan kombineres
med motor/automatikk/fjernkontroll. Kan også leveres med snor eller
sveiv-betjening. Lamellbredder fra 50–80 mm.

Pergola
Med en pergola får du et ekstra rom ute, hyggelig og lunt, skjermet for
både sol, vind og regn. Her kan du sitte ute til lenge etter at solen har gått ned.
Med et duk- eller lamelltak kan du bruke uteplassen uansett vær.
En pergola passer til både private hus og hytter, restauranter
og næringsbygg.

Innvendige persienner
Innvendige persienner er en plasseffektiv og tidløs solskjerming hvor du enkelt
kan justere mengden lys og innsyn. Innvendige persienner leveres i mange ulike
varianter, passer i alle typer rom og har lang levetid.
Lamellbredder fra 15–50 mm. Brede eller smale bånd. Snor, vendestang,
kulekjede eller motor som betjening.

Plisségardiner
Plisségardiner har betydelig isolerende og beskyttende egenskaper mot sol
og varme. Dette gjelder spesielt for utgaven med dobbel duk. Den bidrar med
å holde varmen inne om vinteren og sol og varme ute på sommeren.
De passer til alle typer rom, og er et trendy alternativ til persienner og rullgardiner.
Plisségardiner tar nesten ikke plass i opptrukket stilling.
Leveres i mange farger, kvaliteter, design og utførelser. Kan fås i brannhemmende
materiale, og med materiale egnet til bruk i fuktige rom.
Leveres med håndtak, snor eller motor.
Enkelt vedlikehold; bruk støvsuger på lav effekt eller myk kost jevnlig.

Lamellgardiner
Lamellgardiner har et luftig, rent og moderne utseende, og
er den perfekte solskjerming for store vinduer.
Lamellgardiner er også egnet som romdeler, og kan leveres til nesten alle
typer vinduer: Buet (karnapp) og trekantede vinduer og skrå topkarm.
Lamellene er tilgjengelig i bredde 89mm og 127mm.
Lamellgardiner med motor blir styrt via en fjernkontroll eller bryter.
Enkel rengjøring.

Rullegardiner
Rullegardin er en god og rimelig form for solavskjerming.
Vi kan tilby en rekke ulike stoffer og du velger selv hvor mye lys som skal
filtreres bort. Stoffene kan være ensfarget eller mønstrede, lystette eller ikke
lystette. Leveres med flere muligheter for opptrekk, også motor.

Automatikk og motorisering
Ønsker du automatikk og motorisering til sol

for at duken alltid rulles opp og er strukket ut på

skjermingen din? Vi vet at våre kunder liker smarte

riktig måte. Med trådløs løsning kan du enkelt justere

løsninger. Derfor kan våre produkter leveres med

solskjermingen med en fjernkontroll fra godstolen

trådløs eller kablet installasjon. Produktene våre kan

inne eller solsengen ute.

også styres via en app om ønskelig.
KABLET LØSNING
Foretrekker du en enkel variant av automatikk og
motorisering, installeres det kabel mellom produktet
ute og en bryter inne. Slik får du én bryter og litt
mindre teknologi å forholde deg til.
TRÅDLØS LØSNING
Du trenger kun én utvendig stikkontakt ved trådløs
installasjon. Denne er til motor, og evt sol- og
vindvakt. Motoren ligger inne i dukrøret, og sørger

Service og vedlikehold
av alle typer solskjermingsprodukter fra alle leverandører
Vi tilbyr jevnlig service og vedlikehold på dine solsk-

Har du en eldre markise eller annet solskjermings

jermingsprodukter uansett leverandør. Du bestemmer

produkt som trenger en overhaling eller reperasjon,

hvor ofte og hva som skal gjøres.

hjelper vi deg med det også. Kan det ikke fikses, gir
vi deg et godt tilbud på et nytt produkt.

Aktiv lærebedrift
Skiens Persiennefabrikk er en bedrift som er godkjent

Unge mennesker med fersk kunnskap og friske øyne

for å ta inn lærlinger og utdanne dem til fagarbeidere.

kombinert med fagarbeidere med årelang erfaring

Vi får på denne måten være med å utvikle og forme

gjør oss godt rigget for fremtiden.

dyktige fagarbeidere. Vi tar samfunnsansvar!

Skiens Persiennefabrikk
samarbeider med Elektro4 om
montering og installasjon av
elektrisk solskjerming.

Fremtidsrettet trygghet

Din lokale elektriker i 70 år
Tlf. 35 900 100 • elektro4.no

300481 Wera as

Skiens Persiennefabrikk
Vi leverer persienner, markiser, screens, rullegardiner, plissé, pergola mm.
Virksomheten har produkter laget etter mål som spesialitet.
Skiens Persiennefabrikk ble etablert som en produksjonsbedrift av innvendige persienner
i 1956, med formålet om å betjene kunder i Grenlandsregionen.
I senere år har Skiens Persiennefabrikk vært en hovedaktør på dette markedet, og har i tillegg
utvidet virksomheten til prosjektering av prosjekter over hele Norge.
FØLG OSS PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM

Hother Bøttgers gate 20, 3725 Skien
Telefon 35 53 71 50
E-post: post@skiens.no
skiens.no

Lokal samarbeidspartner:

