
Vores elegante indvendige persienne reguleres nemt efter brugerens behov for udsyn, lysforhold og 
den ønskede stuetemperatur. Persiennen kan anvendes til standardvinduer, vippevinduer eller vinduer 
med specialform, så selv de mest udfordrende vinduespartier kan afskærmes. Persiennen kan ligele-
des anvendes som en smuk og dekorativ rumdeler. 

Persiennen bliver leveret med aluminiumslameller i bredderne 16 mm, 25 mm, 35 mm eller 50 mm, og der kan frit 
vælges mellem et hav af forskellige farver. Persiennen kan ligeledes bestilles med perforering af alle eller udvalgte 
lameller, for at tilføre rummet et bedre lysindfald. 

En anden mulighed er at vælge dagslys-transport, hvor de øverste lameller åbner før de nederste. De øverste 
lameller leder således daglyset ind så længe som muligt, mens de nederste skærmer for generende blænding på 
f.eks. computerskærme. 

Hvis persiennen ønskes monteret imellem vinduesglasset, henviser vi til vores persienne JM-mellemglas.

Persiennen kan betjenes manuelt med snore/kædetræk, drejestang eller med en 230 V motor. Ved valg af motor 
anbefaler vi ligeledes vores automatikanlæg, der atomatisk styrer persiennerne efter solen.

Persienne 
Type JM-S, JM-L og JM-XL

https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/erhverv/indvendig-solafskaermning/mellemglaspersienne.aspx
https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/


1. Overskinne, u-formet profi l 
i stål. Størrelse afhænger af 
type -se side 3

2. Persienne betjent med kæde-
træk

3. Stigebånd udført i polyester

4. Lameller i 16, 25, 35 eller 50 
mm bredde. Tykkelse 0,22 - 
0,23 mm alt efter den ønskede 
belægning.

 Lamellerne vender som stan-
dard konvekst (buer udad). 
Ved valg af ”daglystransport” 
vender de konkavt (buer 
indad). 

 Vælg frit mellem vores mange 
forskellige lamelfarver.

5. Underskinne i aluminium.

Overskinne og underskinne pulver-
lakeres i en valgfri standard RAL 
farve

6. Persienne betjent med motor

7.  Persienne med skrå overliste

 

Tegning

Råd og vejledning
Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærm-
ning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbin-
delse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.  

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

Klik her, for at se vores mange forskellige referencer

www.j-m.dk • møgelgårdsvej 7 • dk-8520 lystrup • tlf.: +45 86 22 75 00 • adm@j-m.dk

Persienne

Type JM-S, L og XLTekniske specifikationer
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https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/referencer/persienner-inde.aspx
https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/
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Persienne

Type JM-S, L og XLTekniske specifikationer

Persienne 
type JM-S

Overskinne
Bredde 
på lamel

Betjening
Min. 
bredde

Maks. 
bredde

Maks. 
højde 

Maks. 
areal

bredde 25 
mm x højde 
24 mm 

16 mm

Snor/stav 350 mm 3.000 mm 3.000 mm 5 m225 mm

35 mm

bredde 25 
mm x højde 
24 mm

16 mm

Kædetræk 400 mm 3.000 mm 3.500 mm

1,0 m2�

25 mm 2,5 m2�

35 mm 5,0 m2�

bredde 25 
mm x højde 
24 mm

16 mm
Drejestang 
(ikke aftagelig)

600 mm 3.000 mm 3.500 mm 3,5 m225 mm

35 mm

Persienne 
type JM-L

Overskinne
Bredde 
på lamel

Betjening
Min. 
bredde

Maks. 
bredde

Maks. 
højde 

Maks. 
areal

bredde 41 
mm x højde 
43 mm 

25 mm

Kædetræk

390 mm

4.000 mm

3.600 mm 

6 m235 mm 450 mm⁴ 3.600 mm

50 mm 510 mm⁵ 4.000 mm

bredde 41 
mm x højde 
43 mm 

25 mm

Drejestang

390 mm

4.000 mm

3.600 mm

7 m235 mm 450 mm⁴ 3.600 mm

50 mm 510 mm⁵ 4.000 mm

bredde 41 
mm x højde 
43 mm 

25 mm

24 V motor

390 mm

4.000 mm

3.600 mm

4 m235 mm 450 mm⁴ 3.600 mm

50 mm 520 mm⁵ 4.000 mm

Persienne 
type JM-XL

Overskinne
Bredde 
på lamel

Betjening
Min. 
bredde

Maks. 
bredde

Maks. 
højde 

Maks. 
areal

bredde 59 
mm x højde 
51 mm 

25 mm Drejestang 
(ikke aftagelig 
som standard)*

600 mm 4.000 mm

3.600 mm 
14 m2

35 mm 3.600 mm

50 mm 4.000 mm 16 m2⁶

bredde 59 
mm x højde 
51 mm 

25 mm

230 V motor 600 mm 4.000 mm

3.600 mm
14 m2

35 mm 3.600 mm

50 mm 4.000 mm 16 m2⁶

*: aftagelig drejestang kan bestilles mod tillæg

�: gear forhold 1:1, �: gear forhold 3:1, �: 4.8:1

⁴:fra bestillingshøjde 2.000 mm, ⁵: fra bestillingshøjde 3.500 mm

⁶: koblede persienner op til 30m2

https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/

