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Installationer på äldre byggnader

Vad säger arkitekten?
Om dagsljus, oljus och vita väggar
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Vi tillverkar
och levererar
för små och
stora miljöer
Vi är en helhetsleverantör av
solskydd, vi distribuerar i egna
bilar, vilket innebär optimala
leveranstider och hög leveranssäkerhet. Du hittar din återförsäljare
på www.ahssolskydd.se

PROJEKT

vi vill se mer av
”Arkitekter är väldigt bra på att använda
dagsljus för arkitektoniska kvaliteter och
rumsligheter, men saknar verktyg och
ofta kunskap att bedöma kvantiteten av
dagsljus. God tillgång till dagsljus är en
folkhälsofråga, därför är det centralt för
framtidens byggande att det kommer
fram bra verktyg för att beräkna solavskärmning och dagsljus.”
ARKITEKTEN DAVID FREDLUNDS ord från
intervjun med honom på sidan elva är
nog en viktig väckarklocka för många.
Sol- och dagsljus är inte bara en fråga
om energi. Det handlar även om hälsa
och välbefinnande. Frågan är väl bara
om vem som tar ansvar för solskyddet? I Sverige är det oklart. Tomas
Andersson på Draper Solskyddssystem
menar att Norge är ett föredöme. Där
föreskriver motsvarigheten till Boverket

– Direktoratet for byggkvalitet – solskydd i sina byggregler. Läs mer om
det på sidan fyra.
Hälsa och välbefinnande är även en
viktig fråga för organisationen Sweden
Green Building Council, där Solskyddsförbundet är nya medlemmar.
I intervjun med avgående vd:n Bengt
Wånggren berättar han bland annat
om samarbetet med den amerikanska
organisationen International WELL
Building Institute. De arbetar med att
ta fram certifieringar för att bygga
hus där människor mår bra. En studie
de gjort visar att 92 procent av de
anställda i en WELL-certifierad kontorsbyggnad menar att certifieringen
har påverkat deras hälsa och välbefinnande positivt.

INNEHÅLL:

SSF ESBO 		
Sweden Green Builsing Council
Arkitekt Kia Bengtsson Ekström
Arkitekt David Fredlund
Diplomering		
Solskyddspriset		
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UTGIVARE: Detta är en annonsbilaga från Svenska Solskyddsförbundet.

Svenska Solskyddsförbundet, Fredriksbergsvägen 1, 521 47 Falköping, tel 0515-105 54
E-POST: info@solskyddsforbundet.se HEMSIDA: www.solskyddsforbundet.se www.solskydd.eu
FORMGIVNING: Beyond Communication
ANNONSER: Mediakontakten AB e-post. anders.blixt@mediakontakten.se tel. 0733-571562
TRYCK: Vindspelet AB

Vårens nummer av Solskyddsaktuellt
presenterar också de två projekt som
fick 2016 års Solskyddspris – en av
LM Ericssonbyggnaderna kring Telefonplan i Stockholm och Danske Bank
på Östra Hamngatan i Göteborg. Två
äldre byggnader som fått effektiva och
välintegrerade solskydd installerade.
Sånt vill vi se mer av.

Magnus Gunnarsson
Vd/Förbundssekreterare
Svenska Solskyddsförbundet
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Viktigt verktyg som blir

BÄTTRE OCH BÄTTRE

Hur använder du SSF ESBO?
– Vi är inblandade i många olika
projekt där förutsättningarna ofta
skiljer sig åt väldigt mycket. Jag an-

När beräkningsprogrammet SSF ESBO lanserades för två år
sedan talade man om ett paradigmskifte för förståelsen av
solskyddets betydelse vid all byggnation. Skiftet har kanske
inte riktigt kommit ännu. Men det är på god väg.
SSF ESBO ÄR KOPPLAT till det marknadsledande verktyget för klimat- och
energisimulering, IDA ICE. Programmet
visar på solskyddets avgörande energioch värmebesparande funktioner och
är därför mycket bra för alla som bygger
energismart. Tomas Andersson som
är Försäljnings- och marknadschef på
Draper Solskyddssystem sitter med i
den SSF-grupp som utvecklar det
framåt. Han håller även utbildningar i
dess funktioner och hur det används
på bästa sätt.
– Det är glädjande att föreskrivande
led använder programmet mer och mer,
men vi behöver fortsatt bredda kunskapsnivån inom solskyddsbranschen.
I dag är beräkningar av ljusreglering,
värme och energi det stora användningsområdet och det är dit vi siktar
med programmet. Fördelen är att de
vävar som finns i systemet är uppmätta
på ett standardiserat sätt och det blir
en form av kvalitetsförsäkran. Jag tror
dock att det stora skiftet i dagligt användande kommer när vi i programmet
även får fram funktioner för ljusberäkning och kontrastverkan.

Tomas menar att de värden man i dag
ofta föreskriver är lite för teoretiska.
Dessutom finns det olika ISO-standarder
för hur man mäter, vilket komplicerar
bilden.

Hej Martin Adolfsson på Bengt Dahlgren AB, vad gör du där?
– Jag jobbar med energi- och inomhusklimatfrågor, framförallt under
nybyggnadsprocessen men även en
del ombyggnadsrelaterat. Det innebär
att jag samarbetar med och ger stöd
åt framförallt arkitekter, byggnadskonstruktörer och vvs-projektörer men
även el- och belysningsprojektörer.
Praktiskt betyder det att jag utför
energiutredningar, gör energi- och
klimatberäkningar och tar fram prognoser över byggnadernas framtida
energibehov.

vänder SSF ESBO för att utvärdera hur
olika kombinationer av fönsterglas och
solskydd fungerar och beter sig tillsammans som ett system, och hur det
kan komma att påverka byggnadens
energibehov och inomhusklimat.
Vilken är största nyttan med programmet för dig och dina kunder?
– Att det har ett användarvänligt
gränssnitt som snabbt och lätt visar
effekten av användandet av olika
solskydd i kombination med olika
glas. Det ger mig en beräkning som
styrker det jag säger när kunder frågar
mig om råd.
Hur är kunskapen hos era uppdragsgivare om solskyddets betydelse för att
kunna bygga energi- och klimatsmart?

– Väldigt varierad såklart men i regel
skulle jag säga att den är ganska låg.
Det är många som blir förvånade över
hur stora positiva effekter solskydd
kan ha för byggnadens energibehov
och inomhusklimat, även här i Sverige.
Många tror inte att solen skapar problem för oss i Sverige, eftersom vi har
ett så milt klimat. De ser solskydd som
en merkostnad, någonting som de helst
slipper, och är inte medvetna om hur
mycket pengar man faktiskt kan spara
med ett väl fungerande system, som
begränsar byggnadens kylbehov.
En gratisversion av SSF ESBO kan laddas
ned från www.solskyddsforbundet.se/
ssfesbo.

– I dag används ofta statiska G- och
U-värden vilket är teoretiska värden.
Därför utvecklar vi funktioner och
beräkningar som är tydligare knutna
till arbetsmiljö i kombination med
energibesparing. Det gör programmet
ännu bättre för alla i branschen, och
ökar förhoppningsvis förståelsen hos
arkitekter och tekniska konsulter.
Redan senare i år släpps version 2.2
där spektrala beräkningar används på
ett mer funktionellt vis än tidigare.
På Draper använder man främst SSF
ESBO för att visa projektmarknaden
hur effektivt det är att installera solskydd. Genom beräkningar kan man till
och med bevisa att man sparar pengar
från dag ett i byggnaden med hjälp
av effektiva solskydd. Vad många inte
vet eller tänker på i Sverige, långt upp i
norr, är att vi med väldigt täta byggnader
idag är ett av de länder som använder
mest kyla i Europa för att hålla ett
behagligt inomhusklimat.
Redan vid 3–4 plusgrader måste man
börja kyla en hel del byggnader på
grund av internbelastningen. Det är
stora pengar som går till spillo för att
man inte förstått betydelsen av dynamiska solskydd, utan tror att solinstrålning kan lösas med olika typer av
glaslösningar istället. Tomas Andersson

Närmare affären

Är du medlem i Solskyddsförbundet?
Då kan din bästa bilaffär börja här
Tomas Andersson, Draper Europe AB
menar att problemet är att vi i Sverige
inte har någon tydlig gränsdragning för
vem som är ansvarig för solskydd vid
nybyggnationer och renoveringar.
– Här är Norge ett föredöme. I deras
byggtekniska föreskrift TEK 10 från
Direktoratet for byggkvalitet ställs det
krav på att solskydd måste finnas med.
Det borde svenska Boverket också ha,
avslutar Tomas.

Brukar du leasa dina bilar? Som förvald samarbetspartner till Solskyddsförbundet hjälper vi dig som medlem med
alla frågor som rör ditt nästa bilbyte. Ring eller mejla oss för fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.
Välkomna att kontakta någon av oss!
STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

Carl-Magnus Nilsson 08-635 38 66
Mikael Gustafsson 08-635 38 72
Petter Jancke 08-635 37 86
Sofia Kjellström-Jansson 08-635 39 49

Jenny Aminoff 031-771 98 89
Johan Bromander 031-771 98 96
Martin Carlin 031-771 98 91

Enrico Rigo 040-664 28 81
Göran Kjellberg 040-664 28 83
Martin Wallin 040-664 28 82

Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

08-635 38 00 | wasakredit.se

martingustavsson.se

6 | Solskyddsaktuellt

SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN!
SVENSK KVALITET FRÅN HESTRA SEDAN 1948
Vindsäkra
Vertikalmarkiser

Pergola
WPa0600

Egen forskning och utveckling
Patenterad

Hållbart

Hestra Markis är en av Sveriges största fristående tillverkare och har sedan 1948 försett den svenska
och nordiska marknaden med solskyddsprodukter. Hestra Markis är en komplett leverantör av produkter

Vindsäkra
Pergola

Innovativ

Pulverlackeringsanläggning

Kvalitet

All tillverkning under samma tak

40 års erfarenhet

för invändigt och utvändigt solskydd. Du hittar din lokala återförsäljare på www.hestramarkis.se

www.wilms-solskydd.se | lasse@wilms-solskydd.se | +46 454 57 22 22
187x278SE V3.indd 1

26/04/2017 8:06:24
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Hållbart byggande, hälsa och

VÄLBEFINNANDE
Han var med och grundade Sweden Green Building Council 2009 och blev vd för organisationen
året efter. Nu lämnar han över vd-skapet till Cecilia Ehrenborg Williams. Vi fick en liten pratstund
med Bengt Wånggren om hållbart byggande, välbefinnande och värdet av certifieringar.
Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart
samhällsbyggande. På er sajt står det
att: ”Vi vill skapa bättre byggnader och
platser som ger människor sunda miljöer
att leva, arbeta och leka i”. Hur skulle
du kortfattat beskriva hållbart samhällsbyggande?
– Man brukar prata om hållbarhetens
tre dimensioner – social, ekonomisk
och miljömässig. Genom åren har vi
främst arbetat med miljöfrågor, men
samtidigt hänger allt samman där
miljön påverkar både det sociala och

ekonomiska. Rent konkret arbetar vi
dessutom med stadsutvecklingsprojekt.
Det kan handla om trygga miljöer. Som
att det finns busshållplats i närheten
av boendet, att promenader i området
upplevs som trygga eller att det finns
lägenheter i olika prisklasser. Ekonomisk hållbarhet är mer komplext. Här
är det en fråga om att väga rimlighet i
kostnad mot nytta. Men även om det
kan kosta en del att rädda världen är
det värt att göra det. För vad är alternativet?

Sweden Green Building Council grundades 2009 av tretton aktörer: Akademiska
hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige,
Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB,
Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White Arkitekter. I dag har
ni över 325 medlemmar. Hur ser du att
organisationen utvecklats?
– I dag syns vi och våra frågor mycket i sociala medier och branschpress.
Den största förändringen är annars att
vår agenda har blivit management- och
styrelsefrågor. Våra certifieringar har
gjort det enklare för ett byggbolags
styrelse att ta beslut om att all nybyggnationer till exempel ska vara Miljöbyggnad Silver. Innan våra certifieringar
fanns var miljöfrågorna rena grekiskan
för de som inte var experter. Dessutom
skapar certifieringarna en utvecklande
och nyttig konkurrens. Om en aktör går
ut med att de bygger enligt en certifiering, vill inte konkurrenterna vara sämre
utan följer efter.
I dag talar de flesta om att minska både
byggprocessens och boendets miljöpåverkan. Hur tycker du att det hållbara
samhällsbyggandet har utvecklats i
Sverige, och vilken tycker du är den viktigaste frågan för framtidens hållbara
samhällsbyggande?
– Vi tittar mycket på klimatfrågan
och att främja förnybar energi. Här har
Sverige kommit långt, men vår önskan
är att gå ännu längre. Dessutom är det
viktigt att försöka få bort alla farliga
kemikalier. Vi måste hela tiden tänka på
att det vi bygger, de material vi använder i dag, någon gång i framtiden hamnar i naturen. Kanske i våra barnbarns
barns. Det har vi ett ansvar för.

Foto: Jashar Ghavampour

En annan växande trend är hälsa och
välbefinnande. Amerikanska International WELL Building Institute, som vi
samarbetar med, arbetar med att ta
fram väl underbyggda certifieringar för
hur hus ska vara byggda och fungera för
att människor som vistas och arbetar
där ska må bra, och på så vis prestera
bättre. Det kan handla om allt från att
genom placering av trappor och hiss få
människor att ta trapporna, till vilken
mat som serveras i cafeterian. När vi
håller kurser om detta står människor
på kö för att få vara med. Förmodligen
för att perspektivet har bäring på alla
tre hållbarhetsfrågorna – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Till sist, Sweden Green Building Council
är medlem i världsorganisationen World
Green Building Council som samlar över
90 councils världen över. Det är en av
världens största organisationer som
jobbar med hållbarhet inom den byggda
miljön. Där sitter du med i styrelsen. Vilka
är era viktigaste frågor?

– Det är att sprida samma frågor som vi
arbetar med i Sverige. Just nu för vi till
exempel diskussioner med Mongoliet,
vilket är väldigt intressant och spännande.
Vad är Sweden Green Building Council?
Sweden Green Building Council är en
ideell förening och Sveriges ledande
organisation för hållbart samhällsbyggande. Medlemmarna är företag och
organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Vid starten 2009 var man
13 medlemmar. Nu är man över 325.
Föreningen är öppen för alla företag och
organisationer inom den svenska byggoch fastighetssektorn. Även kommuner,
landsting och andra offentliga aktörer är
välkomna.

Magnus Gunnarsson, förbundssekreterare i Svenska Solskyddsförbundet, ni är nya medlemmar i Sweden
Green Building Council. Varför gick
ni med?
– Genom vårt medlemskap får vi
möjligheten att hålla oss uppdaterade om de certifieringssystem som
SGBC arbetar med.
Vad förväntar ni er av medlemskapet?
– Som en del av SGBC:s stora
nätverk hoppas vi kunna samverka
och påverka tillsammans med övriga
medlemmar för ett hållbart samhällsbyggande där solavskärmning
är en viktig beståndsdel.

- SOLSKYDD
- Skapar bättre arbetsmiljö & spännande arkitektur
Ulls Hus, Campus Ultuna, Uppsala
Warema Markisoletter & Vertikalgardiner
Ulls Hus är nya lokaler för SLU:s centrala ledning och
administration samt undervisningslokaler.
- Kuben- är en kvadratisk byggnad i 6 våningar med
entréhall som är universitetets huvudentré.
Ulls Hus var nominerat till Årets Bygge 2016.
Arkitekt: Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB, Stockholm

Wurths huvudkontor Örebro
Alusol Dasoleil Solskyddslamell
Prisad arkitektur med aluminiumprofiler
Som ett glödande, bultande hjärta mitt i
logistiksverige ligger Würths nya huvudkontor
och centrallager i Örebro. Byggnaden blev
vinnare som bästa industri- och logistik
byggnad i Europa 2015.
Arkitekt: White Arkitekter

ALUSOL AB

www.alusol.se

Tel. 044-813 30

Villa Skoghem i Åre är projekterat
som ett passivhus enligt PHI med
invändig solavskärmning.
Foto: Jonte Edvardson
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– ATT LÄSA, SY ELLER SAMTALA I

smygen är
fint även idag
Vi träffade Kia Bengtsson Ekström, arkitekt på MA Arkitekter i
Borås, och ställde några frågor kring dagsljus, oljus och vita
väggar.

– Fria tillgängliga ytor närmast fönstret! Att vardagsrummet inbjuder med
en härlig omsluten plats i solen och att
arbetsplatsen ger så många som möjligt direkt dagsljus. Varseblivningen är
också en kvalitet, liksom genomsikt. Att
se två väderstreck i samma rum eller
lokal är härligt.

Vad är det bästa och det sämsta med
dagsljus?
– Det bästa är när det lyfter rumsupplevelsen, och det sämsta när det
diffuserar rummet.

Man brukar prata om oljud, hur skulle
du definiera oljus?
– En jämn och identisk ljusmatta
med exakt samma ljusvärde och färgtemperatur i hela rummet. Blir ungefär
som en monoton röst. Armaturer som
lyser runt i alla riktningar ger också
oljus. Hellre riktade mot en yta, så att
ytan lyses upp. Det är speciellt viktigt
utomhus.

Hur tänker man kring ytor och rum inne
i byggnaden utifrån dagsljusets kvalitet
och inverkan på arbete och boende?

men kunna skärma av solinstrålningen
både för värmens och bländningens skull.
– Då behövs det rörliga solskydd,
oftast utanpåliggande då de ger den
allra bästa avskärmningen, och ett väl
genomtänkt val av glas. Det är vad som
krävs om man ska tolka BBR och AFS,
som till exempel i Miljöbyggnad Brons.

Hur viktigt är det med naturligt dagsljus
i inomhusmiljöer för människor som
tillbringar sina skol- eller arbetsdagar
inomhus?
– Dagsljus påverkar oss både fysiskt
och psykiskt. Att vara i dagsljus gör oss
piggare, gladare och ger energi.
Den långlivade trenden med mycket
glas och fönsterpartier, hur påverkar
den miljön inomhus? Finns det risk att
det blir för mycket ljus?
– För mig blir det sällan för mycket
dagsljus. Däremot kan det bli för
mycket värmeinstrålning och för stora
energiförluster. Det är väldigt viktigt
att ta till vara det dagsljus som kommer från fönstren, placera fönstren
så ljuset följer med en väggyta, över
golvet eller slår upp i taket. Låta ljuset
komma långt in i rummet. Jag gillar
gamla stenslott med små sittbänkar i
fönsternischen – tala om att ta vara på
dagsljuset! Att sitta och läsa, sy eller
samtala i smygen är fint även idag.
Det finns även en trend bland inredare i
Sverige att vita väggar är fräscht och tyder
på modernitet. Är det risk för att det blir
för ljust och kontrastlöst på kontor och i
andra offentliga miljöer?
– Vitt återkommer alltid. Kontraster
förtydligar och gör det mer läsbart.
Hur matt eller blank en yta är spelar
stor roll, liksom själva materialet. En
tegelvägg upplevs ofta ljusare än en
täckmålad tegelröd gipsvägg. Material
som är en kropp är alltid bättre än yta
tycker jag. Ljuset blir också som ett
material, som interagerar med sin omgivning.

Många städer runtom i världen är ritade
utifrån hur dagsljuset faller in i byggnader. Hur mycket arbetar man idag som
arkitekt med dagsljuset?
– Det varierar nog en hel del. Helt
klart finns väldigt mycket mer att göra,
för dagsljuset påverkar oss mer än i
ögat.
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David Fredlund har även arbetat mycket
med passivhus. Då är också rörliga solskydd avgörande för ett energieffektivt
byggande. På vintern vill man ta tillvara
på solen och på sommaren skärma
av den. Framförallt här i Norden där
solens bana är lägre och kräver andra
lösningar än längre söderut. Här är det
oftast inte tillräckligt att arbeta med
fast solavskärmning genom exempelvis
takutsprång eller placera fönstren djupt
in i fasaden.
– Jag projekterade nyss ett passivhus
i Åre, där solen står lågt såväl sommar

VIKTIGT MED dagsljusets KVANTITET
– Arkitekter är väldigt bra på att använda dagsljus för arkitektoniska kvaliteter och rumsligheter, men saknar verktyg och
ofta kunskap att bedöma kvantiteten av dagsljus. God tillgång
till dagsljus är en folkhälsofråga, därför är det centralt för
framtidens byggande att det kommer fram bra verktyg för
att beräkna solavskärmning och dagsljus.
Ett av problemen, menar han, är att det
saknas programvaror som enkelt kan
integreras i arkitekternas arbetsflöde.
– Solvärmelastberäkningar går att
göra i Archicad, men det fungerar inte
för dagsljus. De andra programmen
som finns är mycket dyra och/eller
krångliga att använda. Köper du något
av dem måste du specialisera dig för
att det ska vara värt investeringen.

Vad skulle du säga är den bästa lösningen för att få ett bra dagsljusinsläpp?
– Ljus från flera väderstreck, gärna
ett indirekt medljus också. Att man
har med sig lite ljus från rummet man
kommer ifrån. Flera fönster per rum
hellre än bara ett.
Hur viktigt är valet av reglerat solskydd
avseende en byggnads energiförbrukning?
– Jätteviktigt! Nödvändigt för att
hålla värmen ute. Sedan skall glasen
hålla värmen inne. I många projekt
kyler vi mer än värmer räknat i energi.
Absolut bättre verkningsgrad att hålla
värmen på utsidan.

David Fredlund är arkitekt och har både
kunskap och erfarenhet av beräkning
och simulering av dagljusfaktor och
solvärmelast i ett flertal projekt. Han
menar att kunskapen hos arkitekter om
vikten av dagsljus och hur man säkerställer mängden dagsljus är bristfällig.

Effektiva solskyddslösningar, menar
Fredlund, måste kunna skärma bort solljus, när det behövs, utan att det viktiga
dagsljuset försvinner. I bostäder där
djupet på ett rum oftast inte är så stort
blir dagsljuset sällan något problem.
Värre är det med till exempel klassrum och kontor med betydligt djupare
byggnadsvolymer. Där önskar man få in
så mycket dagsljus som möjligt för att
skapa en bra studie- och arbetsmiljö,

som vinter. Vi valde en invändig solavskärmning som fungerar bra om man
inte har allt för stora solvärmelaster.
Det program som används för beräkning av energibalansen i ett passivhus
simulerar även övertemperaturer och
kan därför användas för att bedöma
olika lösningar för solavskärmning.
Några dagar efter intervjun ska Fredlund hålla en föreläsning om just dagsljus. Arbetsnamnet på föreläsningen
är ”Dagsljus, kvantitet vs kvalitet”. För
David är båda variablerna viktiga. Han
berättar om de stora städernas hälsotrend på 1920-talet där ljus och luft
blev viktigt för hälsan. Högt i tak och
stora fönster kom att prägla arkitekturen i de stora städerna. Och i Stockholm fick inte husens höjd vara högre
än gatans bredd.
– Människor dog av smogen i London. Ljus och luft var lösningen på alla
hälsoproblem. Och nu talar stressforskare om hur utmattning, stress, fetma,
depression med mera är kopplad till
bristen på dagsljus. En del forskare
menar till och med att utmattningssyndromet uppstod först med glödlampan. Så att kunna bedöma kvantiteten
av dagsljus är långt mycket viktigare än
vad man kan tro.

12 | Solskyddsaktuellt
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DIPLOMERING

tryggar kvalitet
och säkerhet
Många av Svenska Solskyddsförbundet medlemmar är
diplomerade solskyddstekniker eller diplomerade installatörer
av utvändigt solskydd. Diplomeringarna är en trygghet både
för de som föreskriver solskydd och för privatkunder.

DIPLOMERAD
SOLSKYDDSTEKNIKER

Som Diplomerad Solskyddstekniker
har man god kunskap i hur solavskärmning bidrar till ett bättre
inneklimat, energihushållning, bättre
ekonomi och en positiv miljöpåverkan. Genom att anlita en diplomerad
solskyddstekniker kan man som arkitekt eller vvs-konsult säkerställa att
man får en effektiv solskyddslösning.

DIPLOMERAD

SOLSKYDDS
TEKNIKER
www.solskyddsforbundet.se

DIPLOMERAD INSTALLATÖR
– UTVÄNDIGT SOLSKYDD

Utvändiga solskydd ska stå emot
alla sorters väder och vindar. Som
Diplomerad Installatör har man
kunskap om:
– Ansvaret vid installation av
solskydd vid totalentreprenad
och utförandeentreprenad
– Vindklasser samt dimensionering
av fästdon
– Beräknad last per fästdon och val
av rätt konsol
– Användning av beräkningsprogram
för lastdimensionering
– Infästning för olika fasadtyper
– Moderna fästdon för trä, betong
och lättbetong

Undvik olyckor med
barnsäkra solskydd
Invändiga solskydd försedda
med lina som tillverkas efter
den 4 september 2014, och som
förväntas installeras i miljöer
där barn ofta rör sig, måste vara
barnsäkra.

Att anlita en utbildad fackman
säkerställer en effektiv och
säker solskyddslösning

Olyckor förknippade med linor och
kedjor från solskydd har ägt rum här
i Sverige – främst på förskolor. Därför
är det viktigt att man följer EU-direktivet gällande invändiga solskydd och
barnsäkerhet. Ett bra sätt att undvika
olyckorna är att använda linuppsamlare.
På så sätt kan inte barnen leka med
linorna när de kryper omkring på golvet.
Men olyckorna kan vara en konsekvens
av ett monteringsfel, menar Magnus
Gunnarsson.
– Behöver du råd eller hjälp med
installationen är det bara att kontakta
en av förbundets medlemmar. När det
gäller barn kan man aldrig vara nog
försiktig.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:
• Ska små barn (0–42 månader) vistas
i närheten av det invändiga solskydd
ska det vara barnsäkert.
• Ta inte bort säkerhetsanordningar från
installerade produkter.
• Flytta bort sängar, byråer och andra
möbler från linor till solskydd.
• Se till att linorna är utom räckhåll för
barnen – använd linuppsamlare.
• Vänd dig till en fackman om du
behöver hjälp. Du hittar närmaste
medlemsföretag på www.solskydd.eu
och www.solskyddsförbundet.se.
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Energieffektivisera din fastighet
med motoriserade solskydd.

Powered by BECKER.

Styrning av solskydd i projekt –
det är vi!
www.vestamatic.com
www.beckermotor.se 08 518 422 80 info@beckermotor.se
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Med egen tillverkning

animeo IP/io

FRÅN PROFFS TILL PROFFS

Vill du optimera miljöprestanda
och välbefinnande i dina projekt?
Dynamisk solavskärmning kan avsevärt reducera en
byggnads energikonsumtion. Samtidigt som det skapar
välmående genom en ökad termisk- och visuell komfort
för människorna i byggnaden. Det är här som Somfy kan
hjälpa ditt projekt att bli ännu bättre…

animeo IP/io är vår unika trådlösa styrning, dedikerad
till små- och medelstora projekt. Den lämpar sig exceptionellt bra till renoveringsprojekt på grund av minimal
kabeldragning och därigenom mindre ingrepp i den
befintliga fastigheten. Detta resulterar givetvis också i
lägre installationskostnader.
Tveka inte att kontakta oss för att få reda på mer om hur
denna lösning kan vara till glädje för dig och dina projekt,
eller om du vill veta mer om dynamisk solavskärmning!

Dynamisk solavskärmning från Somfy
för bättre arbets- och livsmiljöer

Kontakta oss nästa gång du behöver skärma av solen!
Med egen tillverkning levererar vi moderna och smarta
lösningar för behagligt ljus och skön innetemperatur.

4

+46 (0)40 165900
projekt.se@somfy.com
www.somfy-architecture.com

Tel. 0470-253 50 • www.vaxjomarkisfabrik.se
SomfyProjects_Adv_SE_187x133_03b.indd 1

08-04-16 12:43
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Vinnare av Solskyddspriset
Brian Udrup AB/Sun OFF
Stockholm för Kv. Telefonplan,
Hägersten

GRATTIS TILL 2016 ÅRS

SOLSKYDDSPRIS
Till 2016 års upplaga av Svenska Solskyddsförbundets tävling Solskyddspriset kom det
in hela 23 stycken bidrag. Genomgående höll de inlämnade tävlingsbidragen hög kvalitet och
juryn hade en mycket svår uppgift att utse endast en vinnare. Därför korades det två vinnare
på Svenska Solskyddsförbundets kongress i Göteborg den 10 november.

–Vi har installerat
			MINST 800 markiser
BRIAN UDRUP AB/SUN OFF STOCKHOLM
&
THORÉNS MARKIS & PERSIENN AB

Juryns motivering
”99,5 % av alla byggnader som finns om fem år finns redan idag!
Det innebär att det finns ett stort bestånd av äldre byggnader som får
solskydd installerade varje dag. Det är av vikt att dessa installationer följer
varje byggnads tidstypiska arkitektoniska formspråk – och samtidigt ger
maximal funktion.Vinnarna har på ett elegant sätt integrerat ett modernt
och effektivt solskydd och samtidigt lyckats behålla byggnadens
arkitektoniska tidsanda på ett förstklassigt sätt.
Kort och gott riktigt bra!”

Se alla bidragen på solskyddsforbundet.se/solskyddspriset

BRIAN UDRUP AB/SUN OFF STOCKHOLM

– Projektet har byggt på tillit. Vasakronan
frågade om vi kunde lösa uppgiften. Vi tänkte,
svarade ja och bevisade att det gick.
Brian Udrup, vd och diplomerad solskyddstekniker på Brian
Udrup AB (Sun Off) i Stockholm, är mycket nöjd med projektet man fått Solskyddspriset för. Uppdraget bestod i att
byta ut 210 markiser – styrning, motorer och väv – på en
av de gamla LM Ericssonbyggnaderna kring Telefonplan i
Midsommarkransen strax sydväst om Stockholms centrum.
– Ericsson hade sin egen markisväv som fick specialbeställas
från Italien. Av 1700 löpmeter väv har vi bara tre 60-metersrullar kvar, berättar Brian.
Största utmaningen under projektet har varit att få styrenheter med automatik att fungera perfekt.
– Allt kan självklart styras via dator.
En avgörande framgångsfaktor i projektet har varit den
professionella projektledningen. Från dag ett har Sun Off
arbetat direkt mot beställaren Vasakronans projektledning
parallellt med byggare och elektriker. De har haft täta avstämningar under hela projektet.
– På ett positivt sätt har de hängt över axeln på oss, samtidigt som de har litat på vår kompetens. Det har minimerat
risken för misstag. Hade vi gjort något fel hade det upptäckts med en gång och kunnat justeras.

Det goda samarbetet har lett till fler uppdrag på det 32 000
kvadratmeter stora området. Man har bland annat arbetat
med mörkläggning inomhus, men det har främst handlat
om markiser.
– Hittills har vi nog installerat minst 800 markiser. Och
det finns mer kvar att göra, avslutar Brian Udrup.
Läs mer om installerade solskydd på solskyddsforbundet.se/
solskyddspriset

BRIAN UDRUP AB/SUN OFF STOCKHOLM
FÖR KV. TELEFONPLAN, HÄGERSTEN

BESTÄLLARE: Vasakronan
BYGGNAD: Fabriken vid Telefonplan i Midsommarkran-

sen, södra Stockholm, var LM Ericssons produktionslokaler och huvudkontor. Huvudfabriken ritades av
arkitekt Ture Wennerholm och utgör enligt arkitekturhistorikern Fredric Bedoire ”kanske det vackraste av
funktionalismens industrikomplex i Stockholm”. I början
av 2000-talet lämnade Ericsson fabriksbyggnaden, och
anläggningen anpassades för bland annat Konstfack och
Försäkringskassan.
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Fasad öster och söder plan 2-5:
Motoriserade markisoletter. Väv i akryl
antrazitgrå-perfora.(lite genomsiktbar).
Fasad Öster och söder Entréplan:
Motoriserade korgmarkiser med antrazitgrå akrylväv.
Takterrass, glasfasader, Öster och Söder:
Vindsäkra (-24m/s), motoriserade vertikalmarkiser, zip-system.
Lutande takfönster (elektrochroma),
Öster och Söder:
Invändiga, motoriserade takmarkiser
monterade i lutning lika fönsterpartier.
Akrylväv ljusgrå.
Alla solskydd styrs via styrautomatik,
indelat i 4 zoner, vind, sol/lux, temp, regn
frostsensorer. Korgmarkiser styrs separat i
egna zoner via styrautomatik.

Solskydden
GÖR BYGGNADEN

rättvisa

– Största utmaningen var att ta fram utvändiga solskydd som kunde accepteras av Byggnadsnämnden. Att skapa rätt balans mellan
den äldre, klassiska arkitekturen och moderna
solskydd, menar Anders Berkander på Thoréns
Markis & Persienn – en av två vinnare av
Solskyddspriset 2016.

verksamheten innanför. Takterrassen på plan sju med stora
glaspartier har till exempel fått screens med mycket bra
värmereducerande egenskaper samt god genomsikt. På så vis
sparas stora mängder energi som annars gått åt till kylning
utan att insläppet av dagsljus tappas. Plan sex hade sedan
tidigare elektrokromatiskt glas i de vinklade takfönstren,
vilket skulle ge värmereducering och bländskydd. Glaset visade
sig dock inte uppfylla kraven, varför invändiga takmarkiser
installerades vilka ger både värmereducering och bländskydd.
Husets övriga lösningar har följt samma princip.
– Projektet är ett bra exempel på hur man kan skapa en
bättre arbetsmiljö och energireducera en äldre byggnad utan
att förlora arkitektoniska eller estetiska värden. Solskydden
på Östra Hamngatan gör definitivt byggnaden rättvisa.
Läs mer om installerade solskydd på solskyddsforbundet.se/
solskyddspriset

THORÉNS MARKIS & PERSIENN
FÖR DANSKE BANK, ÖSTRA HAMNGATAN 45 GÖTEBORG

Bakgrunden till renoveringen av Östra Hamngatan 45 i Göteborg var att Wallenstam önskade skapa ett effektivt butiks- och
kontorshus. Solskyddet skulle ha hög effektivitet avseende såväl
energireducering som bländskydd. Men det skulle göras utan
att förlora byggnadens historiska och estetiska värden. Då är
det varsamhet och fingertoppskänsla som gällde för att få alla
inblandade att acceptera moderna solskydd.
– Fastigheten hade inte haft något solskydd överhuvudtaget
tidigare. Den hade gamla fönster med stor energiåtgång för
kylning. För oss var det viktigt att genom solskydden göra
fasaden spännande och levande. Självklart utan att förlora
utsikten över staden, berättar Berkander.
Det har man lyckats med genom dynamiska lösningar
beroende på fönstrens funktion och placering med bäring på

Extra starkt
solskydd någon?
FA92 Duo är en extra kraftig fristående markis som är
konstruerad för öppna ytor vid villor, förskolor, caféer
och restauranger. Markisen är enkel och snabb att
montera med tyngdsystemet (tillbehör) och skapar
enkelt en ombonad miljö även en bit ut ifrån huset
eller restaurangen.
Knäleden i armarna är utrustade med tystgående
och starka Dyneema® band för ökad stabilitet och
livslängd och de extra kraftiga fjädrarna borgar för
en fin dukspänning.
Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet
aluminium och armprofilerna av strängpressat
aluminium. Allt för att du ska få en så stark och stabil
markiskonstruktion som möjligt.

PROJEKTERING SOLSKYDD: ACC Glasrådgivare, Olivier de

Rooij, Thoréns Markis & Persienn AB, CA Consult Administration.
ARKITEKT: Semrén & Månsson
BYGGHERRE: Wallenstam
BYGGFÖRETAG: BRA Byggnads AB
PROJEKTBESKRIVNING: Ombyggnad av befintlig fastighet innehållande kontor samt affärslokaler. Byggnaden
består av 6 våningar inklusive takterrass med glasfasad
mot öster och söder. Fyra våningsplan med kontorslandskap och separata kontor i öster- och söderläge
samt entréplan med butiker.

Dyneema®
Dyneema® är ett mjukt, naturvänligt syntetmaterial som är
femton gånger starkare och mer hållbarare än konventionella
vik-och fallarmslösningar som stålkedja och stålwire. Därför
har vi beslutat att alla våra markiser framöver ska utrustas
med Dyneema® band. Ett beslut som både vi, våra kunder
och miljön är evigt tacksamma för. För mer information om
Dyneema gå till www.hunterdouglas.se/Produkter/Dyneema
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Nytt ljus i
solskyddsbranschen
Ett varumärke, alla solskydd
StyRa ® är varumärket som täcker nästan allt inom solskydd. Under varumärket finns premiumprodukter för alla typer av
behov. Med svensktillverkade kvalitetsprodukter för den svenska marknaden är StyRa ® det självklara valet av solskydd.

StyRas

Favoritfördelar
Alla solskydd från en leverantör
Vana att hantera stora som
små leveranser
Rätt produkt, på rätt plats på
utsatt tid.
Made in Sweden By People

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass
är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Made in Sweden by People.

StyRa® utvecklas och produceras av KD Solskydd och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. För mer information; www.styrasolskydd.se

solskyddsaktuelld annons KD.indd 1

2017-03-30 15:19:05
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Företag

Svenska Solskyddsförbundet samlar branschens ledande tillverkare och lokala
solskyddstekniker. Våra medlemsföretag tillverkar och saluför alla typer av lösningar
vilket garanterar rätt design och funktion på ditt solskydd.

Vi är MEDLEMMAR i
Svenska Solskyddsförbundet
Företag

Adress

Postnr & Ort

Telefon

Hemsida

Diplomerad
Solskyddstekniker

AH:s Solskydd AB

Skäggebyvägen 29

612 44 Finspång

0122-16481

www.ahssolskydd.se

Ja

Alkstrand Markis & Persienn AB

Kurödsvägen 11

451 55 Uddevalla

073-5060044

www.alkstrand.se		

Ja
Ja

Ja

Diplomerad
Installatör

Alusol AB

Stora Torggatan 24

288 32 Vinslöv

044-81330

www.alusol.se

Anderssons Markis AB

Honungsgatan 10

432 48 Varberg

0340-641180

www.anderssons.se		

Antman&Nyström Solskydd AB

Krogtäppan 127

137 68 Jordbro

070-8806014

www.ansolskydd.se		

Aulin & Bäck Produktions AB

Röseskärsgatan 10

421 57 Västra Frölunda

031-475277

www.aulinback.se		

Ja
Ja

Björneröd Solskydd AB

Datavägen 12 B

436 32 Askim

031-287949

www.bjornerods.se		

BOSE Markiser

Ugglevägen 34 A

131 44 Nacka

08-7472225

www.bosemarkis.se		
Ja

Ja

Brian Udrup AB/Sun Off Stockholm

Sätraängsvägen 10

182 36 Danderyd

08-6560120

www.sunoff.se

Bryma Industrier AB

Södra Hildedalsgatan 4

417 05 Göteborg

031-238070

www.bryma.se		

CG Lindh AB

Krangatan 2-4

441 38 Alingsås

0322-668330

www.lindhs.com

Ja

City Kej Produkter AB

Jägarvallsvägen 8

584 22 Linköping

013-212580

www.city-kej.se

Ja

Ja

City Kej Produkter AB

Platinagatan 1

602 15 Norrköping

011-136535

www.city-kej.se

Ja

Ja

Dickson-Constant Nordiska AB

Klangfärgsgatan 11

426 52 Västra Frölunda

031-500095

www.dickson-constant.se		

Draper Europe AB

Västervallvägen 6

302 50 Halmstad

035-144290

www.drapersolskydd.se

elero AB

Ridspögatan 10

213 77 Malmö

040-545725

www.elero.se		

Ja

Ja
Ja

Ja

Eneroths Markiser AB

Verkstadsgatan 10

434 42 Kungsbacka

0300-18535

www.markis.se		

Erco Systems AB

Kurödsvägen 26

451 55 Uddevalla

0522-670180

www.erco.se

Ja

Ja

Fönster Design AB

Wollmar Yxkullsgata 15

118 50 Stockholm

08-6681420

www.fonsterdesign.se

Ja

Fönster Design AB

Upplandsgatan 44

113 28 Stockholm

08-6430232

www.fonsterdesign.se

Ja

GSW Rullgardiner AB

Sorterargatan 14

162 50 Vällingby

08-388490

www.gsw.se		

Gustafsson Markiser AB

Agdas väg 2

457 32 Tanumshede

0525-20571

www.gustafssonmarkiser.se		

Gävle Persienn & Markis AB

Brynäsgatan 24

802 84 Gävle

026-106630

www.gavlepersienn.se		

Haga Solskydd AB

Paternostervägen 37

121 49 Johanneshov

08-40026400

www.hagasolskydd.se

Ja

Ja

Hallands Markis & Persienn AB

Kanslistvägen 8

311 39 Falkenberg

0346-12810

www.markispersienn.com

Ja

Ja

Hasta AB

Fabriksgatan 14

731 50 Köping

0221-34500

www.hasta.se

Ja

Hasta AB - Descotex

Fabriksgatan 14

731 50 Köping

0221-36932

www.descotex.se

Ja

HemX AB

Gökgatan 38

574 38 Vetlanda

0383-50003

www.hemx.se		

Hestra Markisfabrik AB

Mogatan 40

335 71 Hestra

0370-334900

www.hestramarkis.se		

Ja

Ja

Hunter Douglas Scandinavia AB

Kristineholmvägen 14 A

441 39 Alingsås

0322-77500

www.hunterdouglas.se

Ja

Ja

Hunter Douglas Scandinavia - AMA Design

Kristineholmvägen 14 A

441 39 Alingsås

031-7441900

www.amadesign.se

Ja

Ja

Härnösands Persienn & Markis AB

Södra vägen 3-5

871 40 Härnösand

0611-15549

www.skugga.net		

Joli Interiör AB

Nybrovägen 16

394 70 Kalmar

0480-471327

www.joli.se

Karlstad Solskydd AB

Lägatan 9

652 21 Karlstad

054-853303

www.karlstad-solskydd.se		

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

KD Solskydd AB

Kranvägen 1

693 33 Degerfors

0586-40120

www.kd-solskydd.se

KD Villaservice AB / Karlskoga Solskydd

Smultronvägen 15

691 47 Karlskoga

070-2820347

www.karlskogasolskydd.se		

Ja

Kungälvs Solskydd AB

Utmarksvägen 18

442 39 Kungälv

0303-64496

www.kungalvssolskydd.se		

Ja
Ja

Lagun Markis & Persienn AB

Minninge 4

611 92 Nyköping

0155-430440

www.lagun.se

Lero Solskydd AB

Stenkumla väg 34

621 47 Visby

0498-214715

www.lerosolskydd.se		

Ja

Lindhs Rollopersienner och Markiser AB

Flöjelbergsgatan 8 A

431 37 Mölndal

031-408750

www.rollopersienner.com

Ja

Ja

Ja

Ja

Ljus & Comfort AB

Sandvaktaregatan 16

296 35 Åhus

044-288990

www.ljusochcomfort.se

Ludvig Svensson AB

Bangatan 7

511 54 Kinna

0320-209200

www.ludvigsvensson.com		

Lunex AB

Faktorvägen 2

434 37 Kungsbacka

0300-12920

www.lunex.se

Ja

Luxaflex Scandinavia AB

Tråddragarleden 51

334 32 Anderstorp

0371-89500

www.luxaflex.se

Ja

MANI Solskyddsprodukter AB

Södra Järnvägsgatan 57

931 32 Skellefteå

0910-85285

www.manisolskydd.se		

Markis & Persiennfabriken i Småland

Arabygatan 19

352 46 Växjö

0470-711880

www.markispersienn.se

Ja

Ja

Markiscentrum i Båstad AB

Tomtaholmsvägen 8

269 41 Östra Karup

0431-74500

www.markiscentrum.se

Ja

Ja

Ja

Ja

Markisen från Arlöv AB

Polisvägen 2

236 31 Höllviken

040-6170440

www.markisenfranarlov.se

Markismotor Norden AB

Sandtorpsvägen 10 A

149 45 Nynäshamn

08-51942280

www.beckermotor.se		

Mema Markiser AB

Skepparegatan 7

602 27 Norrköping

011-104270

www.mema-markiser.com

Ja

Ja

Ja

Adress

Postnr & Ort

Telefon

Hemsida

Diplomerad
Solskyddstekniker

Diplomerad
Installatör

Ja

Ja

Miljöma AB

Kindgrensgatan 3

554 74 Jönköping

036-120070

www.miljoma.se

MP Solskydd AB

Värmevägen 2

264 39 Klippan

0435-14960

www.mpsolskydd.se		

My Window PersiennGruppen AB

Enebybergsvägen 16

182 36 Danderyd

08-58001860

www.mywindow.se		

Ja

NiBo Solskydd AB

Vretgränd 12

753 22 Uppsala

018-130170

www.nibo.se

Ja

Ja

Niklassons Markiser AB

Sockengränd 2

120 40 Årsta

08-7229015

www.niklassons.nu

Ja

Närkes Persienn & Markis HB

Ringgatan 28

703 42 Örebro

019-182688

www.narkesmarkis.se		

o.p. Sunsystem AB

Idrottsvägen 10 C

370 24 Nättraby

0455-52530

www.opmarkis.se

Olssons Persienner & Markiser

Ekedalsvägen 25

741 92 Knivsta

018-323339

www.olssonsmarkiser.se		

Ja

Persienn Service i Kristinehamn AB

Strandvägen 1

681 38 Kristinehamn

0550-80070

www.persienn-service.se		

Ja

Ja
Ja

Persiennexperten Svenska AB

Stenyxegatan 16

213 76 Malmö

040-6675700

www.persiennexperten.se

Ja

Ja

Persiennkompaniet Norden AB

Gjutargatan 12

112 48 Stockholm

08-4410080

www.persiennkompaniet.se

Ja

Ja

Persiennproducenterna AB

Skarpnäcks Gårdsväg 4 C

128 31 Skarpnäck

08-7734066/34

www.persiennproducenterna.se		

Persiennteamet Stockholm AB

Virebergsvägen 10

169 31 Solna

08-833356

www.persiennteamet.se		

Ja

Perstorps Persienn AB

Verkstadsgatan 18

284 34 Perstorp

0435-30000

www.perstorpspersienn.se

Ja

Ja

PG:s Persienn & Markisservice AB

August Barks gata 11

421 32 Västra Frölunda

031-221760

www.pg-markis.se

Ja

Ja

PG:s Persienn & Markisservice AB/Ultraco

Byvägen 22

438 23 Landvetter

031-917054

www.pg-markis.se

Ja

Ja

Primetex AB

Industrivägen 59

433 61 Sävedalen

010-2051250

www.primetex.se

Ja

Ja

Primetex Linköping

Låskolvsgatan 4, Hackefors

589 41 Linköping

010-2051250

www.primetex.se

Ja

Ja

Primetex Malmö

Limhamnsgårdens Allé 27

216 16 Limhamn

010-2051250

www.primetex.se

Ja

Ja

Primetex Norrköping

Fredriksdalsgatan 45

602 23 Norrköping

010-2051250

www.primetex.se

Ja

Ja

Ja

Ja

Primetex Stockholm

Storgatan 38

114 55 Stockholm

010-2051250

www.primetex.se

ProMotor i Malmö AB

Ringugnsgatan 10

216 16 Limhamn

040-150290

www.promotorab.com		

Reflektor i Alingsås AB

Drottninggatan 30

441 30 Alingsås

0322-10146

www.reflektoralingsas.se		

Ja

Rikspersienn i Eskilstuna AB

Mått Johanssons väg 7

633 46 Eskilstuna

016-136614

www.rikspersienn.se

Ja

Ja

Ja

Riviera Markiser & Persienner AB

Kvistvägen 1

433 48 Partille

031-260026

www.riviera.se

RJ Markis AB

Fornminnesvägen 7

186 32 Vallentuna

08-51171051

www.rjmarkis.se		

Ja
Ja

Rullux Markis & Persienn AB

Kalkstensvägen 31

224 78 Lund

046-160150

www.rullux.se

Ja

Ja

Rullux Markis & Persienn AB

Dalbyvägen 22

224 60 Lund

046-160150

www.rullux.se

Ja

Ja

Rullux Markis & Persienn AB

Hälsovägen 33

254 35 Helsingborg

042-125700

www.rullux.se

Ja

Ja

Rullux Markis & Persienn AB

Nässelvägen 5

291 59 Kristianstad

044-190180

www.rullux.se

Ja

Ja
Ja

Rullux Markis & Persienn AB

Vallaplan

582 46 Linköping

013-353050

www.rullux.se

Ja

Rylanders Persienn & Markis AB

Johannishusvägen 4

372 74 Listerby

0457-31425

www.rylandersmarkis.se

Ja

Sandatex i Borås AB

Elementgatan 12

504 64 Borås

033-206250

www.sandatex.se		

Scandi Blinds AB

Brodalsvägen 1 D

433 38 Partille

031-440520

www.umbrasolskydd.se		

Scandinavian Blind Systems AB

Brattenborgsvägen 108

269 96 Båstad

0708-260673

www.maksan.se

Shadowmasters AB

Jeppahalla 4

375 34 Mörrum

0454-572222

www.shadowmasters.se		

Sidsjö Persienn & Markis AB

Tungatan 2

853 57 Sundsvall

060-612202

www.sidsjopersiennomarkis.se Ja

Silent Gliss Nordic AB

Travbanegatan 9

213 77 Malmö

040-555250

www.silentgliss.se		

Ja

Ja

Ja

Ja

Skånsk Fönstermiljö AB/Sun Off

Kantyxegatan 25 L

213 76 Malmö

040-295100

www.skanskfonstermiljo.se

Solflex AB

Garnisonsgatan 12

254 66 Helsingborg

042-161635

www.solflex.se		

Ja

Ja

Sollentuna Markis Center AB

Hammarbacken 6 B

191 49 Sollentuna

08-59469990

www.sollentunamarkis.se		

Ja

Solskyddsteknik i Falköping

Järnvägsgatan 36

521 33 Falköping

0515-15233

www.solskyddsteknik.se		

Ja

Somfy Sweden AB

Arenagatan 16

215 33 Malmö

040-165900

www.somfy.se		

Stockholms Stål & Markis AB

Terserusvägen 32

168 59 Bromma

08-6563600

www.sm-markiser.se		

Sun Off AB

Gyljerudsvägen 2

565 91 Mullsjö

0392-38770

www.sunoff.se		

Sunteam AB

Thåstorp 7

432 68 Veddige

0340-15066

www.sunteam.se		

Svenska Jalusi AB

Ovädersgatan 10

418 34 Göteborg

031-538020

www.jalusi.se		

Svenska Lamella V-Persienn & Markis AB

Jämtlandsgatan 120

162 60 Vällingby

08-875987

www.vpersienn.se

Ja

Ja

Svenska Solskyddsgruppen AB

Häggstigen 35

152 54 Södertälje

0708-768258

www.solskyddsgruppen.se

Ja

Ja

Thoréns Markis o Persienn AB

Marieholmsgatan 54

415 02 Göteborg

031-7025520

www.thorens.nu

Ja

Ja

Tibrings Markis & Persienn AB

Kungsgatan 107

753 18 Uppsala

018-144020

www.tibrings.com

Ja

Ja

Tjörnbrons Hantverk AB

Göteborgsvägen 24

444 30 Stenungsund

0303-83232

www.tjornbronshantverk.se		

Wallgårds Färg, Tapet & Solskydd

Mäster Bonggatan 4

291 54 Kristianstad

044-7818900

www.wallgards.se

Wallners Persienn & Markis AB

Hantverkargatan 18

781 71 Borlänge

0243-87025

www.wallnerspersienn.se

Ja

Ja

Wallners Persienn & Markis AB

Slaggatan 22

791 70 Falun

023-20260

www.wallnerspersienn.se

Ja

Ja

Vestamatic Scandinavia AB

Fasanstigen 1

443 32 Lerum

031-7573400

www.vestamatic.com		

Westerås Markiser AB

Tunbytorpsgatan 16

721 37 Västerås

021-4707480

www.westerasmarkiser.se		

Västerviks Markis & Persienn AB

Folkparksvägen 60

593 62 Västervik

0490-12658

www.vasterviksmarkis.se

Ja

Ja

Växjö Markisfabrik AB

Annavägen 2 B

352 46 Växjö

0470-25350

www.vaxjomarkisfabrik.se

Ja

Ja

Åkes Fabriker AB

Bergsbrunnagatan 1

753 23 Uppsala

018-122200

www.akespersienner.se		

Åkes Solskydd AB

Olof Asklundsgata 14

421 30 Västra Frölunda

031-435300

www.akessolskydd.se		

Ja

Örebro Solskydd AB

Halltorpsvägen 1 B

702 29 Örebro

019-120525

www.orebrosolskydd.se

Ja

Ja

Ja
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