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MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO 
DA SUA PERSIANA

Prezado cliente,

Agradecemos a confiança ao ter adquirido um de nossos produtos!
Somos a Persianas Paraná, uma empresa que há mais de 40 anos está 

focada em oferecer as melhores persianas e cortinas existentes no 
mercado.

Assegurando nosso compromisso com a qualidade dos processos fabris e de 
instalação, oferecemos em todos os nossos produtos 5 ANOS de garantia no 

mecanismo e 1 ANO de garantia para os tecidos, ambas em caso de defeito ou 
vício na fabricação.

Além disso, oferecemos assistência técnica para sua cortina ou persiana durante 
toda sua vida útil (sujeita a cobrança após o período de garantia).

Criamos este manual para mostrar os cuidados que sua persiana precisa para que se
mantenha pelo maior tempo possível em perfeito estado. Desde o manuseio até a
limpeza, estes cuidados são super importantes para que o produto esteja sempre 

bonito e funcional. É interessante que todas as pessoas que manipulam as persianas 
em sua casa tenham acesso a este manual.

Se depois de ler todas as informações você ainda tiver qualquer dúvida, entre em 
contato conosco.
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CUIDADOS COM TODOS OS 
MODELOS DE PERSIANAS E 

CORTINAS
Em cortinas rolô e romana, utilizar a corrente de acionamento na posição 

vertical, pois se puxar a corrente para o lado pode danificar o tecido e 
também o mecanismo. Antes de acionar as cordas de recolhimento em 
persianas verticais e horizontais, sempre gire as lâminas de forma que 

fiquem entreabertas. Isso evitará que o mecanismo sofra
danos.

Nunca deixe janelas e portas abertas com a persiana abaixada, pois sua 
persiana pode ser danificada pela ação do vento ou da chuva.

Faça regularmente a limpeza de sua persiana, usando espanador ou aspirador 
de pó com bocal de escova.

Em persianas de pvc, passar um pano levemente umedecido em toda a extensão 
da lâmina.

As persianas podem ser lavadas. Para isto procure uma empresa especializada.



PERSIANA HORIZONTAL
16/25mm Alumínio

Desenho 01

Persiana Horizontal Fechada



Desenho 02

Persiana Horizontal Detalhe
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PERSIANA HORIZONTAL
16/25mm Alumínio
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Desenho 03

Persiana Horizontal Entreaberta
PERSIANA HORIZONTAL

16/25mm Alumínio



Desenho 04

Persiana Horizontal Recolhida
PERSIANA HORIZONTAL

16/25mm Alumínio



PERSIANA HORIZONTAL
16/25mm Alumínio

PERSIANA HORIZONTAL 16/25mm
Desenhos 01, 02, 03 e 04

MODO DE USAR
Para acionar o recolhimento da persiana horizontal, rotacione o bastão 

até que as lâminas fiquem todas na posição entreaberta, conforme figura 
03. Em seguida, puxe os cordões de acionamento que recolhem a 

persiana. Com a persiana já recolhida (desenho 04), enrole os cordões de 
acionamento nos ganchos que estão no bastão acrílico de rotação, a fim de 

evitar que os fios fiquem desordenados no ambiente.

Se o comando está do lado direito, o clique de trava da persiana será para o 
lado direito; para destravar, movimente os cordões para o lado esquerdo - 
segurando sempre pelo equalizador quando for acionar os cordões. Se o 

comando estiver do lado esquerdo, segue-se o mesmo princípio: para travar 
movimente para o lado esquerdo, e para destravar, para o lado direito.

LIMPEZA
Para a limpeza, é necessário que sua persiana esteja completamente baixada e 

fechada, conforme ilustrado no desenho 01. Em seguida passe o espanador de cima 
para baixo por toda a cortina, rotacione as lâminas em 180º e repita o processo, desta 

vez de baixo para cima.

Evite molhar ou passar pano úmido nas persianas, pois a umidade pode deteriorar os
cordões de acionamento, que são produzidos com poliester.

Espanador
de Pó Proíbido

Esponja Macia
Proíbido

Pano Úmido



PERSIANA
     VERTICAL

Desenho 05

Persiana Vertical Fechada



PERSIANA
     VERTICAL

Desenho 06

Persiana Vertical Entreaberta



PERSIANA
     VERTICAL

Desenho 07

Persiana Vertical Recolhida



PERSIANA
     VERTICAL

Desenho 08

Persiana Vertical Detalhe
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PERSIANA
     VERTICAL

PERSIANA VERTICAL
Desenhos 05, 06, 07 e 08.

MODO DE USAR
Para acionar o recolhimento da persiana vertical: rotacione a corrente 

até que as lâminas fiquem todas na posição entreabertas, conforme figura 
06. Em seguida, puxe o cordão de acionamento para iniciar o recolhimento 

da cortina.

As lâminas das persianas não devem ser manuseadas com as mãos, sob risco 
de danificar o produto.

LIMPEZA
Para uma limpeza eficiente é necessário que a persiana esteja completamente 
fechada, conforme figura 05. Passe o espanador por todas as lâminas, de cima 

para baixo, tomando cuidado com a corrente de base existente nas persianas de 
tecido; em seguida, rotacione as lâminas em 180º e repita o processo com o 

espanador.

O pano levemente úmido é recomendado apenas nas persianas verticais de PVC,
tomando cuidado para não danificar as lâminas. O espanador também pode ser 

utilizado neste material.

A Cortina Lumière requer cuidados específicos na higienização, por ser composta de
lâminas de PVC revestidas por tecidos. Neste caso, recomendamos que uma lavanderia

especializada possa, antes e depois de higienizar, desmontar e montar novamente a
persiana.

Espanador
de Pó

Pano Úmido



CORTINA
  ROLÔ

Desenho 09

Cortina Rolô com Enrolamento
Invertido e Abaixada



CORTINA 
  ROLÔ

Desenho 10

Cortina Rolô Recolhida



CORTINA
             ROLÔ 

Desenho 11

Cortina Rolô Detalhe
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CORTINA ROLÔ
  SHEER STRIPE

Desenho 12

Cortina Rolô Sheer Stripe com
Enrolamento Invertido



CORTINA
ROLÔ 

PERSIANA ROLÔ
Desenhos 09, 10, 11 e 12.

MODO DE USAR
Para acionar o recolhimento da cortina rolô:

Enrolamento padrão: puxe o cordão para recolher o tecido até o 
limitador.

Enrolamento invertido: puxe o cordão de bolas até o limitador para recolher, 
e faça o movimento contrário para baixar a cortina.

IMPORTANTE: puxe o cordão sempre na posição vertical, evitando que encoste 
no tecido.

LIMPEZA
Para a higienização das cortinas Rolô, é necessário que sua cortina esteja 

totalmente abaixada, conforme figura 09. Em seguida, passe o espanador - de cima 
para baixo - por todo o tecido. Para uma higienização mais profunda, procure uma 

lavanderia especializada.

Os únicos tecidos que permitem - além do espanador - a limpeza com pano úmido e
detergente neutro são os blackouts coliseu e os tecidos filtra sol (screen).

Para o modelo Rolô Vision Sheer, recomendamos a limpeza dos gomos de tecido com
secador de cabelo em temperatura fria; este procedimento evita que acumule poeira 

no meio dos gomos.

As cortinas caixa box com guias laterais não podem ser baixadas se a janela estiver
aberta, pois corre-se o risco de o tecido sair das guias laterais e danificar-se.

detergente
neutro

Pano ÚmidoEspanador
de Pó

Secador
de Cabelo



CORTINA DE
     TECIDO

Desenho 13

Cortina de Tecido Fechada



CORTINA DE
     TECIDO

Desenho 14

Cortina de Tecido Aberta



CORTINA DE
     TECIDO

CORTINAS DE TECIDO TRADICIONAIS 
DE VARÃO OU TRILHO SUÍÇO

Desenhos 13 e 14.

LIMPEZA
Quando fabricadas com tecidos de fibras naturais, as cortinas devem ser 

lavadas a seco para evitar o encolhimento, por uma empresa especializada.



Desenho 15

Persiana Horizontal Fechada
As persianas horizontais de 50mm pode ser de alumínio, madeira ou PVC.

Alumínio: cabeçote e base de alumínio.
Madeira: cabeçote de alumínio e base de madeira.

PVC: cabeçote de alumínio e base de PVC

PERSIANA
HORIZONTAL 50mm



PERSIANA
HORIZONTAL 50mm

Desenho 16

Persiana Horizontal Entreaberta
As persianas horizontais de 50mm pode ser de alumínio, madeira ou PVC.

Alumínio: cabeçote e base de alumínio.
Madeira: cabeçote de alumínio e base de madeira.

PVC: cabeçote de alumínio e base de PVC



Desenho 17

Persiana Horizontal Recolhida
As persianas horizontais de 50mm pode ser de alumínio, madeira ou PVC.

Alumínio: cabeçote e base de alumínio.
Madeira: cabeçote de alumínio e base de madeira.

PVC: cabeçote de alumínio e base de PVC

PERSIANA
HORIZONTAL 50mm



Desenho 18

Persiana Horizontal Detalhe

Cabeçote
A

Mecanismo de freio
B

Cordas de acionamento
de poliéster

C
Equalizador da corda

D
Clipe para enorlar a 

corda de acionamento

E

Lâminas
F

Bastão de acrílico
para rotação
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PERSIANA
HORIZONTAL 50mm
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Cordas de acionamento
de poliéster



PERSIANA HORIZONTAL 50mm
Desenhos 15, 16, 17 E 18.

MODO DE USAR
As persianas de 50mm possuem um mecanismo usado para alívio do 

peso - em caso de peças muito grandes - chamado de monocomando. 
Para o recolhimento de persianas que utilizam este mecanismo, é preciso 

usar uma amplitude maior de braço para puxar a parte posterior do cordão. 
Para baixar a persiana, utilize a corda frontal.

LIMPEZA
Para a limpeza de sua persiana 50mm, é necessário que ela esteja 

completamente abaixada e fechada, conforme ilustrado no desenho 15. Em 
seguida passe o espanador de cima para baixo por toda a cortina, rotacione as 

lâminas em 180º e repita o processo, desta vez de baixo para cima.
Nos modelos com lâminas de PVC, pode ser usado um pano levemente umedecido 

entre as lâminas.

Nas persianas de 50mm de PVC, alumínio e madeira, o bandô de acabamento é
removível para limpeza. Destrave a lâmina colocada na frente do cabeçote para

acabamento, realize a limpeza e depois trave-a novamente.

Espanador
de Pó

PERSIANA
HORIZONTAL 50mm



CORTINA
     ROMANA

Desenho 19

Cortina Romana Abaixada



CORTINA
     ROMANA

Desenho 20

Cortina Romana Recolhida



CORTINA Desenho 21

Cortina Romana Detalhe

Comando
A

A

B

D

C

E

Corrente
B

Tecido
C

Pingente
D

Base de alumínio
E

     ROMANA



CORTINA
ROMANA

CORTINA ROMANA
Desenhos 19, 20 e 21.

MODO DE USAR

Para abrir a cortina romana, basta puxar o cordão para recolher o tecido.

LIMPEZA
Para a higienização da cortina Romana, é necessário que ela esteja 

totalmente abaixada, conforme figura 19. Em seguida, passe o espanador - de 
cima para baixo - por todo o tecido. 

Os únicos tecidos que permitem - além do espanador - a limpeza com pano 
úmido e detergente neutro são os blackouts coliseu e os tecidos filtra sol 

(screen).

Para uma higienização mais profunda, procure uma lavanderia especializada.

Espanador
de Pódetergente

neutro
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COM QUAL PERIODICIDADE DEVO 
LAVAR MINHAS CORTINAS E 

PERSIANAS?

Você pode e deve fazer a manutenção diária ou semanal da sua persiana 
ou cortina com o auxílio de um espanador e/ou um aspirador de pó com 
bocal, conforme citamos anteriormente. Tirar o pó com frequência evita 
que ele se acumule, e pode retardar a necessidade de uma limpeza mais 

profunda.

No entanto, há diversos fatores que interferem na necessidade de uma 
limpeza profissional: floreiras, janelas em frente a ruas muito movimentadas ou 

ruas não asfaltadas, o uso do ambiente em si e o manuseio das cortinas. 
Levando em consideração todas estas variáveis, podemos dizer que as limpezas 

completas são necessárias a cada 1 a 2 anos.

A Persianas Paraná recomenda que as persianas e cortinas sejam higienizadas por 
uma empresa especializada.

MOTORIZAÇÃO
A motorização de cortinas e persianas oferece charme e comodidade para residências 

e ambientes profissionais, além de garantir funcionalidade em grandes áreas 
envidraçadas.

Através de controle remoto, interruptor de parede ou integrado ao seu sistema de
automação, você pode baixar e acionar o recolhimento de sua cortina à distância,

confortavelmente.

Os modelos que permitem este sistema são:
• Cortina Rolô Sheer Stripe
• Cortina Vision Sheer
• Cortina Rolô Plus

• Cortina Romana
• Persiana Horizontal Madeira 50mm
• Persiana Horizontal Alumínio 50mm

• Persiana Horizontal 
PVC 50mm
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MODO DE USAR

Para subir sua cortina, aperte o botão com a seta apontada para cima. 
Para baixar, aperte o botão com a seta para baixo. Para parar a cortina, 

pressione o botão central do controle.

É importante frisar que, para mudar a direção de movimento da cortina, 
ela deve estar parada. Não tente mudar a direção com a cortina em 

movimento, sob risco de danificar seu produto. Primeiro aperte a tecla do 
meio, para parar a cortina, e só então acione a nova direção.

Se o motor parar de funcionar, verifique se a pilha do controle não está fraca. 
Se mesmo com a troca da pilha o motor não funcionar, é possível que o relé 

térmico tenha sido ativado. O relé térmico é um dispositivo cuja função é 
proteger o motor quando este é submetido a repetidos acionamentos de subir e 

descer. Para que o motor não queime com o excesso de acionamentos 
consecutivos, o dispositivo trava o motor. Neste caso, aguarde entre 30 e 45 

minutos - para que o motor resfrie - e em seguida utilize o controle normalmente.

A Persianas Paraná lançou em primeira mão o motor a bateria, que dispensa 
ligações elétricas para instalação. A bateria tem alta durabilidade e pode ser 

recarregada em tomada simples.

Esta inovadora opção de motorização garante o resultado estético do ambiente, que 
fica livre de fios aparentes, e evita que o motor fique suscetível aos picos de energia 

que ocorrem nas ligações elétricas da casa. Este sistema sem fios pode ser instalado 
nos seguintes modelos:

Este sistema sem fios pode ser instalado nos seguintes modelos:

Rolô Plus
Rolô Sheer Stripe

Rolô Vision Sheer
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Permanecemos à disposição para o caso de eventuais dúvidas ou 
dificuldades. É sempre um prazer atendê-lo!

Certificamos que o produto ____________________________________, da 
marca PERSIANAS PARANÁ, instalado em ____/____/____, é garantido 

conforme o código de defesa do consumidor, pelo período de 90 (noventa) 
dias a contar da data de instalação. Neste período não haverá cobrança de 

nenhum valor a título de peça ou mão-de-obra, desde que comprovado como 
efeito de fabricação e não pelo uso inadequado do produto.

A partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia, a empresa oferece garantia de mais 57 
meses contra defeitos de fabricação no mecanismo do produto. Esta garantia 

cobre os defeitos de funcionamento do produto descrito somente se em condições 
NORMAIS de uso – de acordo com as instruções dadas no manual de utilização e 

cuidados de manuseio que acompanham o mesmo.

Os tecidos contam com 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.
Não se inclui nesta garantia o desgaste e desbotamento natural ou pelo mau uso de 

tecidos, cordas, cadarços ou lâminas de madeira e PVC.

A partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia será cobrada uma taxa de
______________________ referente ao deslocamento do técnico (mão de obra).

O período de garantia inicia-se com a entrega efetiva do produto; para mão de obra, 
ao término da execução do serviço de instalação (ambos devidamente comprovamos 

com o número de controle do produto adquirido).

Tanto a constatação dos defeitos quanto os reparos necessários serão oferecidos por 
Persianas Paraná LTDA.

Atendimento
Segunda a Quinta das 8h às 18h
Sexta das 8h às 17h
Sábado das 9h às 13h
Não fechamos para almoço

Loja e Fábrica Jardim Botânico
Rua Brasílio Itiberê, 57, Curitiba-PR
Fone (41) 3362-3330

assistencia@persianasparana.com.br  |  logistica@persianasparana.com.br
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O adquirente poderá reclamar os vícios aparentes ou de fácil 
constatação no prazo de 90 dias, contados a partir da entrega efetiva 

do produto.

Para eventuais vícios ocultos, serão aplicadas as normas do Código de 
Defesa do Consumidor.

A garantia fica automaticamente invalidada:
Se o produto não for utilizado de acordo com as recomendações do fabricante, 

conforme instruções deste manual.

Se o produto for instalado por pessoa não autorizada pelo fabricante ou se em 
seu uso não forem observadas as especificações técnicas e recomendações deste 

manual.

Se por negligência do adquirente o produto sofrer maus tratos, descuidos, quedas, 
batidas ou alterações, e se houverem sido feitas modificações ou consertos por 

pessoas ou entidades não credenciadas ou autorizadas pela Persianas Paraná LTDA.

Se o produto for trocado de lugar sem o acompanhamento da assistência técnica 
devidamente autorizada pelo fabricante.

Se houver remoção e/ou alteração do número ou placa de identificação do produto.

Se o produto houver sofrido manutenção ou intervenção de pessoas ou empresas não
autorizadas pela Persianas Paraná LTDA.

A garantia não cobre:

Desgaste e/ou desbotamento natural ocorrido em tecidos, cordas, cadarços ou lâminas de
madeira e PVC.

Remoção e transporte do produto sem o acompanhamento técnico e/ou se observar as
recomendações do fabricante; acidente de transporte ou manuseio inadequado.
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Corrosão, bolor, mofo que sejam resultantes da exposição deste 
produto a ambientes tais como: litoral, laboratórios, banheiros, cozinhas, 

etc.

A Persianas Paraná LTDA. não se responsabiliza pela aparência estética na 
instalação da persiana, quando esta for realizada em ambientes como tetos, 

pisos ou paredes tortas ou com desnível, mesmo que sejam utilizados calços 
para compensar eventuais deformações.

A Persianas Paraná LTDA. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, 
por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus 

produtos, além daquelas aqui explicitadas. 

As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças não
originais, que não pertençam ao produto, são de responsabilidade única e exclusiva 

do comprador e não são garantidas pela Persianas Paraná LTDA.

Este termo de garantia é válido para produtos adquiridos e instalados em território
brasileiro.

Para sua tranqüilidade, mantenha este certificado de garantia em local de fácil acesso. 

Ele será imprescindível para utilizar os serviços de assistência técnica na garantia.


