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Prisbelönt solskydd

Innovativ lösning mitt i Stockholm

Vad säger arkitekten?
”Här finns en uppgift för
solskyddsbranschen”
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Vi tillverkar och
levererar solskydd
för små och
stora miljöer

VIKTIGT även på

våra breddgrader
”Ska man generalisera tycker jag att
arkitekter skulle kunna arbeta mer
medvetet med solskydd än vad många
gör i dag”.
VISST GÖR VI RÄTT i att idogt fortsätta

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

vårt missionerande om betydelsen av
effektivt solskydd! Det bekräftar Borås
förre stadsarkitekt Tomas Rossings
ord i intervjun med honom på sidorna 10–11. Med allt hårdare krav på
energioptimering och en ergonomisk
arbetsmiljö blir behovet av smarta
lösningar för att kunna reglera solinstrålningen, utan att behöva stänga ute
ljuset, allt större. Därför är det samtidigt roligt att kunna konstatera ett
snabbt ökande intresse för solskydd
och våra medlemmars kunskap. När vi
bjöd in till seminariet ”Solen – utmaningar och möjligheter” i samarbete
med Sweden Green Building Council
i höstas var intresset från byggbranschen och arkitekter större än någonsin tidigare, och det är roligt att vi kan
erbjuda seminariet i Stockholm i juni.

Som ny i solskyddsbranschen måste
jag nog erkänna att jag liksom många
andra levt i villfarelsen att solskydd
inte är så viktigt på våra breddgrader.
Att vi istället borde göra så mycket
som möjligt för att släppa in det
lilla solsken vi får. I vår närliggande
bransch för solpaneler och solceller
kämpade man länge med samma myt.
Nu är solenergi hetare och viktigare än
någonsin även här uppe i norr. Och att
nyttja solens möjligheter är precis det
du gör med bra solskydd – du släpper
in så mycket ljus som möjligt utan
att behöva göra avkall på en skön och
bekväm inomhusmiljö.
Det är också viktigt att lyfta fram den
estetiska aspekten av såväl invändiga
som utvändiga solskydd. Samtidigt
som du sänker dina energikostnader
och skapar en behagligare miljö i
hemmet eller på arbetet, höjer du
designnivån i rummet, på huset eller
i utemiljön. Eller för att citera Tomas
Rossing igen: ”Som stadsarkitekt har
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man mest fokus på det utvändiga
rummet. Där kan solskydd berika
fasader och göra gatubilden mer
intressant”. Kloka och tänkvärda ord.
Som ny förbundssekreterare i Solskyddsförbundet vill jag gärna avsluta
med att tacka min företrädare Magnus
Gunnarsson för ett förträffligt och
mycket uppskattat arbete. Jag lovar
att fortsätta arbetet med att solskydda
Sverige när och där det behövs.

Margareta Bergetun
Vd/Förbundssekreterare
Svenska Solskyddsförbundet
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ELSA
– Solceller, solskydd
och arkitektur i ett
– Jag ville hitta en estetiskt tilltalande lösning för solskydd som
bygger på solceller och samtidigt göra det hela kostnadseffektivt.
Jag visste att en framgångsfaktor för ett sånt projekt skulle vara
att få med mig flera aktörer i olika branscher, så jag gav mig
inte förrän alla sa ja, berättar Peter Kovacs.

IDÉN KRING ELGENERERANDE SolAvskärmningar, eller ELSA som projektet kallas,
föddes för 4 år sedan när Peter Kovacs,
Senior expert på RISE Research Institutes
of Sweden, installerade en solavskärmning med solceller på RISE egen byggnad.
Han tyckte att resultatet blev fult och
onödigt dyrt.

Forskningsprojektet ELSA studerar solavskärmningar i ett helhetsperspektiv; från
energieffektivitet till energiproduktion
och från produkt till arkitektur. Syftet
med projektet är att öka samverkan
mellan olika nyckelaktörer för att skapa
nya möjligheter, samt att öka intresse,
kunskap och acceptans kring tekniken
med sol-el (PV) tillsammans med solavskärmning. Ett sidospår är dessutom
att ta fram ny kunskap om innovation
av produkter och processer i byggbranschen.
Förutom de två branschorganisationerna – Svenska Solskyddsförbundet
och Svensk Solenergi – såg Peter en stor
fördel i en arbetsgrupp bestående av
framförallt arkitekter från Chalmers och
Lunds Tekniska Högskola, arkitektbyråerna Kjellgren & Kaminsky och Inobi,

men även byggare, fastighetsägare och
några enskilda branschföretag.
– Jag hade fått för mig att arkitekter
inte gillade solavskärmningar, men det
har jag verkligen fått revidera efter det
här samarbetet. Solavskärmningar blir
ofta en tilläggslösning, vilket betyder att
arkitekten måste ändra på sin ursprungliga vision. Det hade varit stor skillnad om
solavskärmningar istället kunde bli en
del av arkitektens design. Under mina 30
år i branschen har jag vid flera tillfällen
pratat om vikten av ett samarbete med
arkitekter, så det kändes jättekul och lite
som ett genombrott inom vår bransch
att jag fick en så bred uppbackning från
dem, förklarar Peter.
Som projektledare och initiativtagare
ansåg Peter att en av de största utmaningarna var att få alla inblandade att
känna sig engagerade och involverade.
Att alla skulle känna lika stort ansvar och
vara måna om att driva projektet framåt
var avgörande. Därför var det viktigt att
skapa förståelse för, och öka kunskapen
kring, varandras verksamheter.
– Solskyddsbranschen och solelbranschen är två helt olika världar. Vi
hade därför en crash course för att få en

genomföra det på bästa sätt tog Peter
Kovacs hjälp av Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Ett kontorshus som var
under renovering blev ett bra case. Joel
Montgomery-Claesson studerar Master in
Architecture and Urban Design på Chalmers Tekniska Högskola och var en av 13
deltagare i tävlingen.
– Det händer inte så ofta att vi sätter oss in i värden och beräkningar, och
framförallt inte att vi tänker på solskyddet som startpunkt i vår design. Men
vi lyckades uppnå ett fasaduttryck där
solcellen, solskyddet och arkitekturen var
integrerad. Det här har varit jättekul och
otroligt lärorikt. Definitivt en kunskap jag
kommer ta med mig ut i arbetslivet, säger
Joel Montgomery-Claesson.
– Vi är jättenöjda med projektet som
helhet och alla resultat vi uppnått hittills.
Förutom produkterna så har vi sått en
hel del frön som kan gro och växa på lite
sikt, och det var riktigt spännande att
involvera framtidens experter och få ta
del av deras tankar och åsikter. Projektet

har framförallt bidragit till att solskyddsbranschen har fått upp ögonen för en
sån här lösning. Och det är egentligen
solskyddsbranschen som har möjligheten
att nu driva det här framåt på marknaden
genom att komplettera sitt utbud med
såna här produkter. För även om det är
en väldigt spännande produkt så är den
fortfarande ganska nischad, men intresset
finns definitivt där, avslutar Peter.
RISE kommer påbörja utvärdering och
mätning av installationerna under våren
2018, och sedan efter avslutad projekttid
vid halvårsskiftet.

förståelse för varandras branscher vid
projektstart, och har sedan dess jobbat
oss fram till ett gemensamt fokus, berättar Peter.
Mattias Klasson från Svenska Solskyddsförbundet, och deltagare i projekt ELSA,
håller med Peter om vikten av förståelse
och intresse för varandras verksamheter
för ett lyckat resultat.
– Det här är det första projektet jag
varit med i som har haft ett sånt fantastiskt samarbete där samtliga aktörer har
sett varandras olikheter för att landa i en
gemensam förståelse för varandra. Ska
man få genomslag med en sån här produkt måste man ta sig igenom arkitektfiltret annars blir det aldrig någon volym
på det hela, säger Mattias Klasson.
Ett av målen var att ta fram en ny produkt, vilket de har överträffat. Projektet
har resulterat i en rörlig installation och
en fast, samt en som ska omfatta ett
genomarbetat monteringssystem och
möjliggöra för mer kostnadseffektiva
installationer framöver. Alla tre koncept bygger på en standardmodul för
solceller. Ett annat mål var att anordna
en arkitekttävling och för att kunna

Det viktigaste har inte varit att vi kan skapa solskydd
som genererar el, även om det såklart är viktigt i sig,
utan att väga in alla olika aspekter såsom pris,
installation, skötsel och inte minst design.

Projekt: ELSA – ELgenererande SolAvskärmningar i ett helhetsperspektiv
Projektledare: RISE
Huvudfinansiärer: Energimyndigheten genom forskningsprogrammet
E2B2 samt SBUF och Naturskyddsföreningen
Samfinansiärer: Solkompaniet
Konsult Sverige AB, SOMFY Nordic
AB, Svenska Solskyddsförbundet,
Svensk Solenergi, Inobi, Kjellgren
Kaminsky Architecture, Västfastigheter, Wästbygg AB, NCC AB, Peab
Sverige AB, PPAM.SE SWEDEN AB,
Allbohus Fastighets AB, Sveriges
Byggindustrier
Projektstart: juli 2015
Projektslut: juni 2018
Projektbudget: 5 737 990 kr
Projektledare: Peter Kovacs peter.
kovacs@ri.se

Solskydd för alla lägen
Hestra Markis breda och djupa sortiment
i kombination med vår erfarenhet och vårt
kunnande inom produktion ger våra kunder
helt nya möjligheter till valfrihet och flexibilitet.
Hitta din återförsäljare på www.hestramarkis.se

Din bästa bilaffär kan börja här.
Stockholm

Är du medlem i Solskyddsförbundet? 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!

08-635 38 00 | wasakredit.se

Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Petter Jancke
08-635 37 86

Christian Hansen
08-635 38 86

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Malmö

Göteborg

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Enrico Rigo
040-664 28 81

Johan Bromander
031-771 98 96

Martin Wallin
040-664 28 82

Martin Carlin
031-771 98 91

Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se
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INVÄNDIGA SOLSKYDD
nu ett alternativ till utvändiga

Ett annorlunda

De senaste åren har utvecklingen av glas och invändiga
solskydd varit innovativ och snabb. Glas med selektiva
beläggningar och aluminiserade solskyddsvävar blir allt
mer populärt.

SEMINARIUM
Den första december förra året höll Mattias Klasson och Anders Hall ett seminarium i Göteborg
med rubriken ”Solen – utmaningar och möjligheter”. Båda hade föreläst i ämnet många gånger
förr. Men den här gången var det annorlunda.
– VI FICK BOKA OM lokalen. Det vanli-

ga är att det kommer tio till femton
stycken på ett sånt här seminarium,
varav ett par stycken från vår egen
bransch. Därför trodde vi att det skulle
räcka med ett konferensrum för femton
personer. Men en vecka innan var det
nästan 60 anmälda, berättar Mattias
Klasson, VD Vestamatic Scandinavia
och Business developer på Nimex
Seminariet var ett samarrangemang
mellan Svenska Solskyddsförbundet och
Sweden Green Building Council. Inbjudan hade gått ut till båda arrangörernas
medlemmar och nätverk. Uppenbarligen
har intresset för solskyddets betydelse
för energi, miljö och ergonomi ökat
ordentligt den senaste tiden.
– Deltagarna var precis från de branscher vi vill nå; arkitekter, konsulter,
fastighetsägare och byggbranschen.
De var dessutom verkligen intresserade
och vetgiriga. En arkitekt kom fram
efteråt och sa att under 25 år hade han
inte behövt bry sig om solskydd, men
nu insåg han att han måste göra det
men visste inte hur, säger Anders Hall,
International Business Development
på Somfy Int och Marketing Chairman
inom det europeiska branschförbundet
ES-SO.
Hall och Klasson är dock självkritiska.
De menar att den egna branschen
inte varit så duktiga på att driva frågorna och kommunicera kunskapen
och nyttan med solskydd. När glas-

branschen började adressera frågorna redan för 25 år sedan, höll hela
solskyddsbranschen på med solskydd
enbart som en dekorativ eller allmän
produkt för bekvämlighet. Nu har dock
utvecklingen av produkter, teknik och
mätbarhet kring energi och hållbarhet
gått framåt med stora steg.
– I dag är läget ett helt annat. Det
har givetvis även att göra med att kraven kring exempelvis energioptimering
och bländning har ökat, samtidigt som
det byggs fler och större byggnader
med stora glasytor. När jag talar om
solskyddsfrågor runtom i världen brukar
jag alltid säga att den bästa kWh alltid
är den vi inte behöver, och att energieffektivisering alltid bör ses som det
första bränslet, säger Hall.

årliga byggnadsbeståndet i Europa
är endast mellan 1 och 1,5 procent
nybyggnation. För att energioptimera
befintliga byggnader är dynamiska solskydd en kostnadseffektiv första åtgärd
jämfört med till exempel tilläggsisolering av fasader, byte av fönster eller nya
klimatanläggningar.
– Men användandet av solskydd kommer fortsätta att öka eftersom kraven på
energioptimering och bländning bara blir
högre. Det märks inte minst på Sweden
Green Building Councils intresse och
engagemang, avslutar Mattias Klasson.

Anders Hall, som genom sitt uppdrag
som Marketing Chairman inom det
europeiska branschförbundet ES-SO
arbetat med solskyddfrågor globalt,
menar dock att Sverige tillsammans
med Norge ligger långt fram i användning och kunskap om solskydd.
– I övriga Europa har man kommit
längst i Benelux och tysktalande länder.
Men jämför vi med USA ligger hela
Europa långt fram. I USA används invändiga solskydd fortfarande mest som
en inredningsdetalj och utvändiga lösningar existerar endast marginellt.

Nyligen lanserade ES-SO (European
Solar Shading Organization) en rad
nya kostnadsfria verktyg för att sprida kunskap om solskydd.
• Smart Solar Shading explained – en
webbsida som enkelt förklarar de
olika fördelarna med dynamiska och
smarta solskydd för både privat och
kommersiell miljö.
• ES-SO:s version av ESBO energisimulering. Ett gratisverktyg som ger
korrekt information redan i planeringsfasen.
• En ny handbok kring alla tekniska
frågor.

Både Hall och Klasson framhåller
hur viktigt det är att inte bara tänka
solskydd när man bygger nytt. Av det

Du hittar allt på
www.es-so.com/tool

FRAM TILL IDAG HAR det dock varit svårt att studera hur dessa

två typer av produkter fungerar tillsammans. Använder man
genomsnittliga värden ur produktkataloger kommer man fram
till att invändiga vävar reducerar solinstrålningen med omkring
30 procent. Detta är bra men ofta inte tillräckligt för att ersätta
utvändiga solskydd.
Tar man i stället hänsyn till glasets och solskyddets egenskaper
i olika våglängder visar det sig ofta att solskydden kan reducera
den totala solinstrålningen med upp till 50 procent, vilket ofta
är tillräckligt för att säkerställa ett gott termiskt klimat. För att
kunna göra detta krävs två saker:
1. Glas och solskydd med uppmätta spektrala egenskaper.
2. Ett simuleringsprogram som kan ta fram termiska egenskaper för glas och solskydd enligt ISO 15099 eller EN 13363-2.
Just detta gör den nya versionen av simuleringsprogrammet
SSF ESBO. Dessutom levereras programmet med en mängd
solskydd och glas med spektrala data från ledande glas- och
solskyddsproducenter.
Programmet är gratis och har utvecklats av EQUA Simulation
AB tillsammans med Svenska Solskyddsförbundet och Bengt
Dahlgren AB och finns att hämta på
www.solskyddsforbundet.se/ssfesbo

KOSTNADSFRIA VERKTYG
motorer från Gaposa erbjuder en
behaglig kombination av akustik, hastighet samt
visuell komfort för en motoriserad rullgardin.
Med batteridrift som dessutom är laddningsbart,
blir installationen enkel, diskret… vart som helst.
Företaget är tack vare sin unika teknik ledande
i tyst motorisering för invändiga avskärmningar
och har blivit utvalda för några av de mest
betydande projekten i världen.

www.gaposa.com

www. promotorab.com Tel. 040 - 15 02 90

LESS
WIREFREE

INTEGRATED
RECHARGEABLE
Li_On BATTERY
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– HÄR FINNS
EN UPPGIFT
för solskyddsbranschen
– Solskydd är ytterligare ett
verktyg i arkitektens verktygslåda. Ska man generalisera
tycker jag att arkitekter skulle
kunna arbeta mer medvetet
med solskydd än vad många
gör i dag.
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TOMAS ROSSING, TIDIGARE stadsarkitekt

i Borås, menar att solskyddet är ett
betydelsefullt verktyg avseende såväl
praktiska som estetiska funktioner
för hus, byggnader och gatubild. Att
använda solskydd till energioptimering och för att minimera bländning
är självklara funktioner. Men minst
lika viktigt är det att förstå och kunna
använda solskyddet estetiskt.
– Rätt använt kan solskyddet göra
hus vackrare både in- och utvändigt.
Som stadsarkitekt har man mest fokus
på det utvändiga rummet. Där kan solskydd berika fasader och göra gatu
bilden mer intressant. Därför är det
viktigt att stimulera de som bygger
att utnyttja den möjligheten.
Tomas Rossing beskriver stadsarkitektens roll som en lots och en brygga
mellan de som bygger, lagstiftning och
den politiska världen. Men också som
en företrädare för stadens invånare.
Som stadsarkitekt har man ett ansvar
mot de som till vardags kanske inte
tänker så mycket på arkitektur och
stadsutveckling.

– Det är för deras skull man ska ha den
goda staden som vision. En attraktiv stad
som tillvaratar och förädlar stadens själ.
Samtalet glider in på vad bra arkitektur
är. Är det en fråga om tycke och smak,
ska arkitektur bedömas som ett konstnärligt uttryckt eller bör man utgå från
funktionella aspekter? Tomas Rossing
menar att arkitektur är en kombination
av funktionalitet, sociala frågor, ekonomi och estetik.
– Professor Elias Cornell som jag
hade på Chalmers definierade arkitektur som en estetisk organisation av
praktisk verklighet. Det sammanfattar
arkitekturens uppgift på ett bra sätt
tycker jag.
Sedan Rossing i september 2016 efter 15 år slutade som stadsarkitekt i
Borås, har han kunnat fokusera mer
på sitt projekt med att rita och bygga
strandnära bostäder i bohuslänska
Fiskebäckskil.
– Jag har ännu inte löst solskyddet
till hundra procent. Husen har stora
fönster mot väst, så det är klart att det

De nio suterränghusen i etapp 1 står redan
klara med en vidunderlig utsikt över hav och
skärgård. Och starkt solljus från väster om
vädret är bra.

kan bli varmt när solen ligger på. Hittills har jag arbetat med transparenta
zip screens på utsidan eller hängande
lameller på insidan. När vi bygger sista
etappen tänker jag lösa solskyddet
genom utdragna taksprång.
Som stadsarkitekt i Borås förde Tomas
Rossing många diskussioner med
stadens fastighetsbolag. Borås är en
stad som växer och precis som i andra
städer var och är behovet av bostäder
stort. I dag sitter han i styrelsen för ett
av de större fastighetsbolagen i Borås.
Jag frågar honom varför solskydd sällan
eller aldrig finns med som tillval vid
försäljning av nybyggda bostadsrätter.
– Jag tror helt enkelt att man inte är
tillräckligt medveten om vilka möjligheter solskydd ger. Särskilt viktigt är det
på våra breddgrader där det handlar om
att ta hand om solljuset och föra in det
i rummet på ett vackert men samtidigt
funktionellt vis. Här finns en uppgift för
solskyddsbranschen att vara med och
påverka, avslutar han.
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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.
• Ansvaret vid installation av
solskydd vid totalentreprenad
och utförandeentreprenad

DIPLOMERAD

SOLSKYDDS
TEKNIKER
www.solskyddsforbundet.se

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.

• Vindklasser samt dimensionering
av fästdon
• Beräknad last per fästdon och val
av rätt konsol
Utvändiga solskydd ska stå emot all
sorts väder och vindar. Som DIPLOMERAD
INSTALLATÖR UTVÄNDIGT SOLSKYDD har man
kunskap om:

• 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.
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.
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:
• Ska små barn (0–42 månader) vistas
i närheten av det invändiga solskyddet 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.

Är du det minsta osäker när du ska montera
solskydd så ta hjälp av en Diplomerad Installatör.
Utvändiga solskydd utsätts ofta för hårda
påfrestningar av väder och vind, så det gäller
att de är ordentligt monterade.
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FOTO: Peter Szamer

Energieffektivisera fastigheten
med motoriserade solskydd.

Powered by
BECKER.
Styrning av solskydd i projekt –
det är vi!
www.vestamatic.com
www.beckermotor.se 08-519 422 80 info@beckermotor.se

FRÅN PROFFS TILL PROFFS
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Med egen tillverkning och

Högpresterande fasader tack
vare dynamisk solavskärmning
Vi på Somfy tror på smartare byggnader med nöjdare och mer
produktiva brukare. Det är därför vi tillhandahåller ledande
styrningslösningar, motorer och tjänster för solavskärmning.
Detta för att förbättra komforten och energiprestandan i din
byggnad. Vi har innovativa lösningar för både trådlösa- och
trådbundna installationer.

BEHÖVER DU HJÄLP MED PROJEKTERING?
Ta hjälp av oss! Vi finns här för att hjälpa dig att hitta lösningar
för ditt solskyddsprojekt – eller för att ge tips och råd på olika
lösningar för dynamisk solavskärmning i största allmänhet.
Kontakta oss:
+46 (0)40 165900
projekt.se@somfy.com
www.somfy.se/projekt
Kontakta oss nästa gång du behöver skärma av solen!
Med egen tillverkning levererar vi moderna och smarta
lösningar för behagligt ljus och skön innetemperatur.

Tel. 0470-253 50 • www.vaxjomarkisfabrik.se

Somfy är etablerat i 59 länder
och är världsledande inom
dörr- och fönsterautomation för
bostäder och byggnadsindustrin.
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GRATTIS TILL 2017 ÅRS

SOLSKYDDSPRIS
På Svenska Solskyddsförbundets kongress i Västerås korades årets vinnare
av Solskyddspriset. Solskyddspriset avgörs gällande solskyddsinstallationer i två klasser:
Kommersiell fastighet respektive Privat fastighet. Tävlingsjuryn hade ett digert arbete
med att välja ut vinnarna bland alla fina tävlingsbidrag som skickats in. Bland 26
inskickade bidrag för Kommersiell fastighet och 10 bidrag för Privat fastighet
kom juryn till slut fram till följande vinnare:
Vinnare av Solskyddspriset
Rullux Markis & Persienn, Lund
för Grand Hotel i Lund

KOMMERSIELL FASTIGHET

Grand Hotel, Lund

Rullux Markis & Persienn, Lund
Juryns motivering
Att vårda äldre arkitektur är alltid en
utmaning. Har är ett ovanligt bra exempel
hur man använt modern teknik för att uppnå
maximal funktion och samtidigt lyckats
utforma det helt i samma formspråk som
byggnadens tidsanda. Elegant!

PRIVAT FASTIGHET

Leija, takterrass i Stockholm City
Persiennkompaniet, Stockholm
Juryns motivering
I dagens mer och mer tätbebyggda
samhälle behövs ständigt nya smarta
lösningar. Här har man skapat en avskild
oas mitt i staden med solen som granne
och staden som tavla. En lösning som
vi tror alla skulle vilja ha.

”Om vi kunde KLÄ MARKISERNA I
KOPPAR så var uppdraget vårt”
– Jag vet inte någon som har gjort det här innan. Så vi bestämde oss på fem minuter. Har
man aldrig provat finns ju alla förutsättningar
för att det går att lösa.
GRAND HOTEL I LUND ville modernisera sina verandor i matoch festsal. Då byggnaden har kulturhistoriskt värde krävde
Lunds stadsbyggnadskontor att få vara delaktig i processen.
Beslutet togs att riva verandorna och bygga helt nya, med
fasad- och fönsterpartier klädda i koppar för att behålla
det anrika i byggnaden. Det innebar även markiser i samma
material.
– Markiser görs oftast i aluminium, och här behövde vi
dessutom klä dem i tunn kopparplåt. Om vi kunde göra det
så var uppdraget vårt, berättar Mats Carlsheimer, vd och
ägare på Rullux Markis & Persienn Lund.

Med dryga 40 år i branschen kände de sig trygga i beslutet
trots att de aldrig stött på något liknande innan.
– Vi litade på vår magkänsla och långa erfarenhet. Allting
genomförs ju alltid för första gången av någon.
Men enligt Mats var det inte de specialgjorda markiserna
som var den största utmaningen, utan tidspressen för hela
byggprocessen på fyra månader. Normalt är det inte några

Se alla bidragen på solskyddsforbundet.se/solskyddspriset

problem på en vanlig markis, men en specialbeställning på
måttanpassat råmaterial tar längre tid. Ovisshet kring måt�ten gjorde även att det hela drog ut på tiden.
– Vi kommer alltid in i slutet på ett bygge och när vi fick
uppdraget fanns det inga måttsatta ritningar klara. Vi var
såklart tvungna att vänta med beställningen tills vi visste
måtten. Hotellet hade satt ett datum för invigningsfest och
tack vare ett fantastiskt bra samarbete mellan alla inblandade blev vi klara i tid.
– Vi är jättenöjda med resultatet. Vi levererade vad vi lovat
kund inom tidsplan och kalkyl, och det är alltid extra kul att
vara med på projekt med en speciallösning som den här,
avslutar Mats Carlsheimer.

RULLUX MARKIS & PERSIENN, LUND
FÖR GRAND HOTEL I LUND

OBJEKT: Grand Hotel i Lund
ARKITEKT: Mats Molén, Fojab Arkitekter
BYGGHERRE: Thage i Skåne AB
SOLSKYDDSPRODUKT: Vikarmsmarkis TX8300 med väv

Sandatex 986/151, lackerad i antracit-grå kulör och
inklädda i koppar.

Vinnare av Solskyddspriset
Persiennkompaniet, Stockholm,
Leija, takterrass i Stockholm City
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Uterum PÅ TAKET i Stockholm city
– Kunden hade en outnyttjad yta uppe på
taket, mitt i Stockholm, med fantastisk utsikt.
Klart att de gärna vill kunna sitta där och titta
ut över takåsarna.
STEPHAN WIDHOLM PÅ Persiennkompaniet berättar att takterrassen visserligen ligger vackert men att det ofta blåser däruppe.
Därför övergav man ganska snart tankar kring markiser och
parasoller.
– Vi insåg snabbt att ett uterum med glasväggar var en idealisk lösning. Det skulle ge ett underbart rum att vara i, året runt.
Skyddat men ändå utomhus.

Installationen krävde både grundlig planering och smarta lösningar. Takterrassen ligger mot en innergård, så det krävdes ett
antal lyft med kranbil för att få materialet på plats. Eftersom
man inte fick fästa uterummet i husets tak så byggde man en
trall över hela terrassen som sedan förankrades i terrassens
räcke med specialfästen.
– Vi fick skotta en hel del snö för till skillnad från många andra kunder som kommer på att de behöver solskydd eller uterum först när vårsolen tittar fram, så var vår kund ute i mycket
god tid, mitt i vintern, men det var inga problem för oss.
På Persiennkompaniet kan man konstatera att uterum och pergolas blir allt mer populärt. Människor vill kunna utnyttja sina

altaner och terrasser för att tillbringa mer tid utomhus med
familj och vänner. Men man vill ha det ombonat, och förlänga
utomhussäsongen.
– Idag är utbudet av produkter väldigt stort och bra för att
kunna anpassa lösningar utifrån husets färg, fasad och design.
Dessutom finns det mycket att välja på i olika prisklasser,
avslutar Stephan Widholm.
Läs mer om installerade solskydd på solskyddsforbundet.se/
solskyddspriset

PERSIENNKOMPANIET, STOCKHOLM
FÖR LEIJA, TAKTERRASS I STOCKHOLM CITY

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.

UTFÖRARE: Persiennkompaniet, Stockholm
PROJEKT: Uterum på takterras
BESTÄLLARE: Privatperson
BYGGNAD: Nybyggnad (2013) med putsfasad. 7 våningar

plus Penthouse med takterrasser på plan 8
INGÅENDE DELAR: Pergola med vinklingsbara aluminiumlameller. Helt regntät, tål snölaster på cirka 200 kg per
kvadrat. Samt skjutdörrar i glas runtom hela uterummet.
I taket är det även infälld LED-belysning som ger ett
behagligt ljus på mörka kvällar.

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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TECHNICALLY
ADVANCED SOLAR
PROTECTIVE FABRIC FOR
THE TERTIARY SECTOR

Smartare Solskydd
Skönare Hem
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.

SUNWORKER SOLAR PROTECTIVE
FABRIC REGULATES LIGHT AND
HEAT, AND OPTIMIZES ENERGY
COST SAVINGS.
IT PROVIDES EXCELLENT VISUAL
CONTACT WITH THE OUTSIDE,
PROTECTS PRIVACY AND CONTROLS
GLARE FOR EVER GREATER WELLBEING.

StyRa® har produkter bedömda av både
SundaHus & Byggvarubedömningen.
Allt tillverkat i Sverige för svenska miljöer.

THE COLLECTION CONSISTS OF 4
RANGES :
- SUNWORKER :
OPTIMAL VISUAL AND THERMAL
COMFORT
- SUNWORKER OPAQUE :
ALTERNATIVE TO ROLLING SHUTTERS
- SUNWORKER CRISTAL :
WATERPROOF AND TRANSLUCENT
SOLAR-PROTECTIVE FABRIC

Design : www.pincemoijereve.net

- SUNWORKER OPEN :
ENHANCED VISUAL COMFORT

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.

www.dickson-constant.com

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

Annonce_presse SWK 2017_187x278.indd 1
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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

Diplomerad
Installatör

AH:s Group AB / AH:s Solskydd

Fredriksdalsgatan 45

602 23 Norrköping

011-185300

www.ahssolskydd.se

Ja

Alkstrand Markis & Persienn AB

Kurödsvägen 11

451 55 Uddevalla

073-5060044

www.alkstrand.se		

Almedahls AB

Lyddevägen 8

511 23 Kinna

0320-794000

www.almedahls.se		

Alusol AB

Box 34

288 21 Vinslöv

044-81330

www.alusol.se

JA

JA

JA

JA

ja

Anderssons Markis AB

Honungsgatan 10

432 48 Varberg

0340-64 11 80

www.anderssons.se

Antman&Nyström Solskydd AB

Krogtäppan 127

137 68 Jordbro

08-51023215

www.ansolskydd.se		

Aulin & Bäck Produktions AB

Röseskärsgatan 10

421 57 Västra Frölunda

031-475277

www.aulinback.se		

BOSE Markiser

Ugglevägen 34 A

131 44 Nacka

08-7472225

www.bosemarkis.se		

Björneröd Solskydd AB

Datavägen 12 B

436 32 Askim

031-287949

www.bjornerods.se		

JA

Brian Udrup AB (Sun Off Sto...

Sätraängsvägen 10

182 36 Danderyd

08-6560120

www.sunoff.se/stockholm

JA

JA
JA

Bryma Industrier AB

Södra Hildedalsgatan 4

417 05 Göteborg

031-238070

www.bryma.se

JA

CG Lindh AB

Krangatan 2-4

441 38 Alingsås

0322-668330

www.lindhs.com

JA

CONO Plisséer AB

Hagmarksvägen 6

448 33 Floda

0302-181 55

www.conoplisseer.se		

JA

JA

City Kej Produkter AB

Jägarvallsvägen 8

584 22 Linköping

013-212580

www.city-kej.se

JA

JA

City Kej Produkter AB (filial)

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

JA

JA

Elero AB

Ridspögatan 10

213 77 Malmö

040-545725

www.elero.se		

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

Folkes Persienn & Markis AB

Grängesbergsvägen 4

771 41 Ludvika

0240-592870

www.folkepersienn.se		

Fönster Design AB

Wollmar Yxkullsgata 15

118 50 Stockholm

08-6681420

www.fonsterdesign.se

JA

Fönster Design AB (filial)

Upplandsgatan 44

113 28 Stockholm

08-6430232

www.fonsterdesign.se

JA

GSW Rullgardiner AB

Sorterargatan 14

162 50 Vällingby

08-388490

www.gsw.se		

JA

JA

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		

JA

JA

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 (filial)

Fabriksgatan 14

731 50 Köping

0221-36932

www.descotex.se

JA

HemX AB

Storgatan 39A

574 31 Vetlanda

0383-500 03

www.hemx.se		

Hestra Markisfabrik AB

Mogatan 40

335 71 Hestra

0370-334900

www.hestramarkis.se		

Hunter Douglas Scandinavia AB

Box 541

441 15 Alingsås

0322-77500

www.nordic-light.com

Härnösands Persienn & Marki...

Box 234

871 25 Härnösand

0611-15549

www.skugga.net		

JA

JA
JA

Joli Interiör AB

Nybrovägen 16

394 70 Kalmar

0480-471327

www.joli.se

JA

JA

KAK Solskydd & Montage AB

Prästgärdsgatan 17 B

731 30 Köping

070-2425297

www.kaksolskydd.se

JA

JA

KD Solskydd AB

Kranvägen 1

693 33 Degerfors

0586-40120

www.kd-solskydd.se

JA

JA

KD Villaservice AB / Karlsk...

Smultronvägen 15

691 47 Karlskoga

070-2820347

www.kd-villaserviceab.se		

JA

Karlstad Solskydd AB

Lägatan 9

652 21 Karlstad

054-853303

www.karlstad-solskydd.se		

JA

Kungälvs Solskydd AB

Utmarksvägen 18

442 39 Kungälv

0303-64496

www.kungalvssolskydd.se		

JA

Lagun Markis & Persienn AB

Minninge 4

611 92 Nyköping

0155-430440

www.lagun.se

JA

JA

Lero Solskydd AB

Stenkumla väg 34

621 47 Visby

0498-214715

www.lerosolskydd.se		

Lindhs Rollopersienner och ...

Flöjelbergsgatan 8 A

431 37 Mölndal

031-408750

www.rollopersienner.se

JA

JA

Ljus & Comfort AB

Sandvaktaregatan 16

296 35 Åhus

044-288990

www.ljusochcomfort.se

JA

JA

Ludvig Svensson AB		

511 82 Kinna

0320-209200

www.ludvigsvensson.com		

JA

Lunex AB

Faktorvägen 2

434 37 Kungsbacka

0300-12920

www.lunex.se

JA

JA

Luxaflex Scandinavia AB

Box 144

334 23 Anderstorp

0371-89500

www.luxaflex.se

JA

MANI Solskyddsprodukter AB

Södra Järnvägsgatan 57

931 32 Skellefteå

0910-85285

www.manisolskydd.se		

MP Solskydd AB

Värmevägen 2

264 39 Klippan

0435-14960

www.mpsolskydd.se

JA

JA

Markis & Persiennfabriken i...

Arabygatan 19

352 46 Växjö

0470-711880

www.markispersienn.se

JA

JA

Adress

Postnr & Ort

Telefon

Hemsida

Diplomerad
Solskyddstekniker

Diplomerad
Installatör

Markiscentrum i Båstad AB

Stenhusvägen 13 C

269 36 Båstad

0431-74500

www.markiscentrum.se

JA

JA

Markisen från Arlöv AB/Mark...

Polisvägen 2

236 31 Höllviken

040-6170440

www.markisenihöllviken.se

JA

JA

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

Miljöma AB

Kindgrensgatan 3

554 74 Jönköping

036-120070

www.miljoma.se

JA

JA

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

Nimex AB

Fabriksgatan 1

565 22 Mullsjö

0392-38700

www.nimex.se		

Närkes Persienn & Markis HB

Ringgatan 28

703 42 Örebro

019-182688

www.narkesmarkis.se		

Olssons Persienner & Markiser

Ekedalsvägen 25

741 92 Knivsta

018-323339

www.olssonsmarkiser.se		

P A Markis & Persienn

Lertagsatan 10

694 34 Hallsberg

0582-10909

www.pamarkis.se		

JA
JA

PG:s Persienn & Markisservi...

Byvägen 22

438 23 Landvetter

031-917054

www.pg-markis.se

JA

JA

PG:s Persienn & Markisservi...

August Barks gata 11

421 32 Västra Frölunda

031-221760

www.pg-markis.se

JA

JA

Persienn Service i Kristine...

Strandvägen 1

381 38 Kristinehamn

0550-80070

www.persienn-service.com		

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

Skarpnäck Gårdsväg 4 C

128 31 Skarpnäck

08-7734066/34

www.persiennproducenterna.se		

Persiennteamet Stockholm AB

Virebergsvägen 10

169 31 Solna

08-83 33 56

www.persiennteamet.se		

JA

Perstorps Persienn AB

Verkstadsgatan 18

284 34 Perstorp

0435-30000

www.perstorpspersienn.se

JA

JA

Primetex AB

Industrivägen 59

433 61 Sävedalen

010-2051250

www.primetex.se

JA

JA

Primetex Linköping (filial)

Låskolvsgatan 4, Hackefors

589 41 Linköping

010-2051250

www.primetex.se

JA

JA

Primetex Malmö (filial)

Limhamnsgårdens Allé 27

216 16 Limhamn

010-2051250

www.primetex.se

JA

JA

Primetex Norrköping (filial)

Fredriksdalsgatan 45

602 23 Norrköping

010-2051250

www.primetex.se

JA

JA

JA

JA

Primetex Stockholm (filial)

Storgatan 38

114 55 Stockholm

010-2051250

www.primetex.se

ProMotor i Malmö AB

Ringugnsgatan 10

216 16 Limhamn

040-150290

www.promotorab.com		

RJ Markis AB

Box 139

186 22 Vallentuna

08-51171051

www.rjmarkis.se		

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 & Persienn...

Kvistvägen 1

433 48 Partille

031-260026

www.riviera.se

JA

JA

Rullux Markis & Persienn AB

Kalkstensvägen 31

224 78 Lund

046-160150

www.rullux.se

JA

JA

Rullux Markis & Persienn AB...

Gillbergatan 45

582 73 Linköping

013-353050

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...

Nässelvägen 5

291 59 Kristianstad

044-190180

www.rullux.se

JA

JA

Rullux Markis & Persienn AB...

Hälsovägen 33

254 35 Helsingborg

042-125700

www.rullux.se

JA

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		

Scandinavian Blind Systems ...

Brattenborgsvägen 108

269 96 Båstad

0708-260673

www.maksan.se

Shadowmasters AB

Jeppahalla 4

375 34 Mörrum

0454-572222

www.shadowmasters.se		

JA
JA

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		

Skånsk Fönstermiljö AB

Kantyxegatan 25 L

213 76 Malmö

040-295100

www.skanskfonstermiljo.se

Solflex AB

Garnisonsgatan 12

254 66 Helsingborg

042-161635

www.solflex.se		

JA

Sollentuna Markis Center AB

Box 579

192 05 Sollentuna

08-59469990

www.sollentunamarkis.se		

JA

Solskyddsteknik i Väst AB

Järnvägsgatan 36

521 33 Falköping

0515-15233

www.solskyddsteknik.se		

JA

Somfy Sweden AB

Box 600 38

216 10 Limhamn

040-165900

www.somfy.se		

Stockholms Stål & Markis AB

Terserusvägen 32

168 59 Bromma

08-6563600

www.sm-markiser.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 ...

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

JA
JA

JA

Thoréns Markis & 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		

Västerviks Markis & Persien...

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

Wallgårds Färg, Tapet & Sol...

Mäster Bonggatan 4

291 54 Kristianstad

044-7818900

www.wallgards.se

JA

Wallners Persienn & Markis AB

Hantverkargatan 18

781 71 Borlänge

0243-87025

www.wallnerspersienn.se

JA

JA

Wallners Persienn & Markis ...

Slaggatan 22

791 70 Falun

023-20260

www.wallnerspersienn.se

JA

JA

Westerås Markiser AB

Tunbytorpsgatan 16

721 37 Västerås

021-4707480

www.westerasmarkiser.se		

o.p. Sunsystem AB

Idrottsvägen 10 C

370 24 Nättraby

0455-52530

www.opmarkis.se

JA

JA

Åkes Solskydd AB

Olof Asklunds gata 14

421 30 Västra Frölunda

031-43 53 00

www.akessolskydd.se		

JA

Örebro Solskydd AB

Halltorpsvägen 1B

702 29 Örebro

019-120525

www.orebrosolskydd.se

JA

JA
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The Art of Window Styling
Måttbeställd solavskärmning, ljusreglering och
gardinupphängning för hem och offentlig miljö.
www.luxaflex.se
www.luxaflexproject.se

