
CORTINA PAINEL ROMANO

As cortinas em Painel são ideais para salas, quartos e espaços 
corporativos, especialmente
para portas, grandes janelas e paredes de vidro. O Painel 
Romano é composto por um trilho, com lâminas de tecido, sua 
abertura se faz deslizando as lâminas no trilho lateralmente. Com 
espaçamento maior entre as varetas, este modelo, como o nome 
sugere, lembra o formato
da romana e possui mais de cem opções de tecidos.

Características
• Tratamento especial: Possui opções de tecidos antialérgicos, 
anti chamas e com proteção UV, reduzindo o consumo de energia
elétrica.
• Limpar periodicamente com aspirador de pó utilizando o bocal
escova. Pode ser utilizada lavagem ultrassônica.
• A redução de calor varia de acordo com o tecido.
• Largura (cm): mínima 80cm e máxima: 6 m.
• Altura (cm): mínima: 20cm e máxima: 350 m.
• Área máxima: 20m²
- Acessórios na cor branco.
• Garantia: Persiana 1 ano.
Ficha técnica (pdf) : Baixar Aqui;

https://persianasipe.com.br/images/downloads/1540311997ficha-tei-cnica-cortina-painel-romano.pdf


Cortina Précia 

● é indicada especialmente para salas, sacadas e lavabos. 
Está disponível em cores claras e escuras, se adequando a 
qualquer ambiente com leveza e sofisticação. Sua coleção é 
composta de tecidos translúcidos e semi blecautes com 
formas em faixas, trazendo um diferencial para o espaço. É 
uma peça contemporânea que traz um diferencial visual ao 
ambiente.

● CARACTERÍSTICAS
● Possui opções de tecidos antialérgicos, anti-chamas e com 

proteção contra os raios UV, reduzindo o consumo de 
energia elétrica.

● Limpar periodicamente com aspirador de pó utilizando o 
bocal escova. Pode ser utilizada lavagem ultrassônica.

● A redução de calor varia de acordo com o tecido.
● Largura (cm): mínima 40 cm e máxima pode variar de acordo 

com o tecido escolhido.
● Largura (cm) para motorização: mínima 85 cm e máxima 

pode variar de acordo com o tecido escolhido.
● Altura (cm): mínima: 20 cm e máxima: 270 cm
● Altura (cm) para motorização: mínima: 20 cm e máxima: 400 

cm
● Área máxima: 4,5 m²
● Área máxima com Redução de Peso: 6 m² (indisponível 

acompanhamento de Stop Plus
● Garantia: Persiana 1
● Cores: Branco, Bege, Cinza, Marrom e preto.
● Ficha técnica:  Baixar Aqui.

https://persianasipe.com.br/images/downloads/1540312070ficha-tei-cnica-cortina-prei-cia.pdf


Cortina Horizontal 50mm

CARACTERÍSTICAS
• Tratamento especial: Perfis Galvanizados.
• Limpar periodicamente com espanador de pó. É possível utilizar 
um pano úmido. Não utilizar produtos corrosivos.
• A largura da lâmina é de 50 mm.
• Largura (cm): mínima 60 cm e máxima pode variar de acordo 
com a coleção escolhida. 
• Largura (cm) para motorização: mínima 75cm e máxima pode 
variar de acordo com a coleção escolhida
• Altura (cm): mínima: 40 cm e máxima: 240 cm
• Altura (cm) para motorização: mínima: 40 cm e máxima: 450 cm
• Área máxima para persiana de madeira: 3 m²,   Com 
monocontrole: 3,5 m²
• Área máxima para persiana de alumínio: 4 m²,   Com 
monocontrole: 5 m²
• Área máxima para persiana de couro: 3 m² (padrão 
monocontrole)
• Área máxima para persiana de PVC: 3 m²   Com monocontrole: 4 
m²

• Área máxima para motorização: 6 m² 

• Garantia: Persiana 1 ano

• Soluções Especiais: Recorte (disponível para PVC e Alumínio)



Cortina Esmera Primor Inata 

é uma excelente opção para quem deseja ter privacidade com um 
pouco de luminosidade. Através do seu comando de 
acionamento, é possível controlar a entrada de sol e assim ter 
melhor aproveitamento da luz natural do dia.

CARACTERÍSTICAS
• Limpar periodicamente com aspirador de pó utilizando o bocal 
escova. Pode ser utilizada lavagem ultrassônica.
• A redução de calor varia de acordo com o tecido.
• Largura (cm): mínima 40 cm e máxima: 260cm
• Largura (cm) para motorização: mínima 85 cm e máxima: 255 cm
• Altura (cm): mínima: 40 cm e máxima: 270cm
• Altura (cm) para motorização: mínima: 30 cm e máxima: 400 cm
• Área máxima: 4,5m²
• Área máxima com Redução de Peso: 6m²
• Garantia: Persiana 1 ano
Cores: Branco, bege e preto.
Limpeza com aspirador de pó.
Lavável por especialistas.


