
Välkommen 

SOL, LJUS OCH SKUGGA 
Sol är underbart. Sol är livgivande. Sol kan vi inte få för 

mycket av här i Sverige. Men det är ännu bättre när du 

själv kan styra över hur mycket solljus du vill ha. 
 
Hitta den markis, persienn, screen eller gardin som passar just dina 
behov, ditt hus eller din lägenhet allra bäst. Men tänk efter före – 
var faller solen in, var sitter du ofta och läser, vilka fönster behöver 
insynsskydd, åt vilket väderstreck vetter de största fönsterytorna, 
varifrån sveper nordanvinden in och planerar du kanske att bygga 
eller bygga ut terrassen inom kort?
 
Tänk också på att inte slarva med monteringen. En nerblåst markis 
gör ingen nytta. Till din tjänst runtom i Sverige står en mängd  
duktiga butiker och montörer.

När du skaffar solskydd är det viktigt att anlita ett företag med goda  
kunskaper inom solskydd. Därför ska du alltid kolla att de är med i Svenska  
Solskyddsförbundet. Är de medlemmar kan de hjälpa dig med såväl  
rådgivning som mätning och montering. Dessutom får du automatiskt  
Svenska Solskyddsförbundets 3-åriga garanti för konsument. Många  
av våra medlemmar är även Diplomerade Solskyddstekniker och/eller  
Diplomerade Installatörer av utvändigt solskydd.

Garanti för bästa solskydd 

BLÄNDSKYDD
Var står tv:n  och var sitter du i favorit-fåtöljen 
med dator eller bok? Vissa screenvävar bryter  
ljuset så att du kan se ut men slipper bländning.

MÖRKLÄGGNING
Slipp morgonsol, månljus och  
gatubelysning med mörkläggnings-
gardin i sovrummet.

UTERUM
Med en terrassmarkis skapas ett flexibelt 
uterum som ger möjligheten att välja 
mellan sol och skugga.

KÖPA SOLSKYDD
Å R E T  R U N T

SOLSKYDDS
TEKNIKER
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www.solskyddsforbundet.se

SKRÄDDARSYTT
Det går att skräddarsy markiser till de 
flesta storlekar och former på fönster.

MINSKA KALLRAS
Spara energi och 
minska risken för 
kallras på vintern. 

STÄNG UTE 
VÄRMEN
Vill du stänga ute 
värmen och sänka 
temperaturen är 
utvändigt solskydd 
mest effektivt. Det 
stoppar solstrålarna 
innan de träffar och 
värmer upp rutan. 
Önskar du invändigt 
finns det bra tekniska 
vävar med värmeav-
stötande baksida.

SOLBLEKNING
Ett snyggt solskydd är betydligt billigare 
än att behöva klä om en solblekt soffa.

HÅLL KVAR VÄRMEN
Varför inte montera en lamellgardin 
på det stora fönstret för att hålla 
kvar värmen inomhus kalla vinterdagar. 

LJUDDÄMPNING
Solskydd bidrar till att absorbera  
och stänga ute ljud. 

BARNSÄKERT
Montering av solskydd ska inte 
bara hålla för väder och vind. 
Tänk på att det ska monteras 
barnsäkert också.

ÅRSTIDER

Tänk på att sommarsolen högt på himlen  
kanske inte bländar medan vintersolen lyser  
rätt in i rummet. 

VÄDERSTRECK

Vilka fönster vetter mot vilket väderstreck?  
Österläge med sovrum kräver till exempel extra 
bra mörkläggning. I öster och väster där solen 
står lågt är det även hög värmeinstrålning. 
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INSYN
Det finns många skäl till att 
minska insynen – Fönster-
jalusi stoppar både nyfikna 
grannar och klåfingriga 
tjuvar.

TAKFÖNSTER
Tänk på att takfönstret kan bli en verklig 
”solfångare”. Ljus och värme reglerar du 
med in- eller utvändiga solskydd.


