
Hestra Vienna skapar trivsam atmosfär
Hestra Vienna är vår tunnaste och elegantaste textilprodukt. Hestra Vienna är tillverkad av 
två lager tunn väv med textillameller som skapar en behaglig och trivsam atmosfär i rum-
met. Hestra Vienna är en fönsterdekoration som tillför rummet smakfull elegans och som ger 
dig möjligheter att skapa en unik miljö. Den är ett spännande alternativ eller komplement till 
det traditionella gardinarrangemanget. Hestra Vienna specialtillverkas efter mått för just dina 
fönster. På det sättet vet du att du alltid får perfekt passform.

Se även våra övriga textila produkter: Hestra Enkelcell, Hestra Dubbelcell, Hestra Vertikal 
och Hestra Plissé.
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Din återförsäljare

Manövrering
Med Hestra Vienna kan du låta ditt rum skifta 

atmosfär. I upphissat läge döljs väven av den färgko-

ordinerade överlisten vilket ger fönstret ett attraktivt 

utseende. I nerfällt läge kan du välja att ha lamellerna 

öppna för att skapa ett behagligt ljusinsläpp utan att 

för den skull förstöra din utsikt. Stängda lameller ger 

ett mer dämpat ljus i rummet och skapar en rofylld 

miljö. Du kan även ha persiennerna halvvägs ner-

fällda, alltså både med öppna och stängda lameller.

Väv
Hestra Vienna har en transparent väv som släpper in 

filtrerat ljus i rummet och dämpar insynen utan att 

förstöra din utsikt. Väven finns i färgerna white och 

off white.

Komponenter

Komponenterna är elegant designade och gedigna 

vilket ger ypperlig funktion och lång livslängd.

Skötselråd
Textilen på Hestra Vienna är gjord av kraftig stickad 

polyester och är enkel att underhålla. Damma med 

en dammvippa eller dammsug försiktigt på mycket 

låg effekt. Fläckar eller smuts kan försiktigt avlägsnas 

med en fuktig tvättsvamp och lite mild tvål. För att 

undvika avfärgning på materialet rekommenderar vi 

att ni inte använder några kemiska rengöringsmedel.

Väven släpper in ljuset 
utan att man får insyn...

...men om man öppnar lamellerna 
kan man reglera ljusinsläppet. 

Dimensioner 
med maxmått, 
bredd och höjd.

Fakta textilt solskydd/Hestra Vienna

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.

Max 2900 mm

Max 3350 mm


