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Briss Collection



Cortina Rolô
A tela solar Briss, é um produto 
original Persilux, composto por 
matéria prima de primeira linha,  
seguindo altos critérios de 
qualidade, certicados 
internacionalmente.

O tecido ...

Podem ser utilizadas em Cortinas 
Rolô, Romana, Romana Cascade, 
Painel e Toldos

Opções de uso 
            para Tela Solar Briss:

As cortinas com este tipo de 
tecido atendem perfeitamente a 
necessidade de cobrir pequenos 
e grandes vãos, oferecendo 
vantagens que vão além da 
questão decorativa.

B e m V i n d o
Catálogo Digital
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Rolô Romana Cascade Painel Toldos

Cortina Romana

Tela Solar BRISS 3%...

Tela Solar BRISS 1%...



Com Tela Solar BRISS 5%...Cortina Rolô

Conforto Térmico

Tecido com efeito  de proteção 
contra Raios UV, absorção e reexão 
do calor, contribuindo na 
climatização do ambiente, economia 
de energia e conforto.



Conforto Visual
A coleção de telas solares BRISS, oferece diferentes fatores de abertura, 1%, 3% e 5%, 

variando a visibilidade externa de acordo com a opção de abertura escolhida.
Linha de produto versátil, podendo ser utilizada em diferentes tipos de ambiente, como 

varandas, sacadas, cozinhas, escritórios etc. 

5%
FA

3%
FA

1%
FA

Translúcido Intermediário Fechado

O fator de abertura 5%, 
proporciona mais visibilidade 

externa.

Indicado para incidência de 
sol ao norte, com visibilidade 

externa intermediária.

Indicado para posição solar 
leste ou oeste e sol intenso
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White
Disponível nos fatores de 
abertura 1%, 3% e 5%

Grey
Disponível nos fatores de 
abertura 1%, 3% e 5%

Ivory
Disponível nos fatores de 
abertura 1%, 3% e 5%

Black
Disponível no fator de 
abertura 3% 



Dados Técnicos

75% PVC - 24% Poliéster  

COMPOSIÇÃO: CERTIFICAÇÕES: 

Meio Ambiente
Sem Impacto Ambiental

Anti - Chamas

Anti - Bactérias

Eficiência
Energética

Proteção UV

Tecido com baixa emissão de odores.
Testados e certicados por órgãos de 
controle de qualidade internacionais.
Não contem bra de vidro.

GARANTIA: 

3 anos para Revendas PREMIUM  
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