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”Modernt solskydd
är inte bara snygg
inredning”

SKYDDA MED
FÄRG OCH FORM
Det var länge sedan solskydd handlade om bara
traditionella persienner och rullgardiner. Nu finns
det massor av färger och varianter att sätta
både in- och utvändigt.

”Genom att reglera
dagsljuset kan man ge
rum ny karaktär”

MODERN INREDNING

Med en lätt och luftig plisségardin får du både
insynsskydd och ger dörren ett nytt uttryck.

M E D FU N KTION
Det fina med solskydd är att det inte bara är
snygg inredning. Solskyddet uppfyller många behov
för det moderna hemmet.
Visst behöver vi svenskar så mycket ljus och sol vi kan få. Men i våra
hem måste vi kunna reglera det. Skälen är många – mörkläggning,
bländskydd, slippa solblekta möbler eller att kunna njuta av solen i
skuggan när sommarsolen är som hetast. Vad många inte tänker på
är att solskyddet är minst lika viktigt på vintern med vår lågt stående
vintersol. Så håll till godo med några sidor solig inspiration.

Ett skräddarsytt solskydd till det
annorlunda fönstret ger både
rummet och fönstret karaktär.
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”Effektgardinen stärker
stora glaspartiers uttryck
och funktion”

4.

1. Med en skir genomsiktlig rullgardin
styr du insyn och ljus utan att tappa
kontakt med natur och miljö.

2. Ett solskydd syns när man vill och
är knappt märkbart när man inte
använder det. Därför är det också
en flexibel inredningsdetalj.

3. Vare sig textil eller skinn mår bra av
starkt solljus. En snygg rullgardin
eller plissé ger dessutom behagligt
bländskydd. För att inte tala om skön
mörkläggning i sovrummet
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INVÄNDIGT SOLSKYDD
Le Corbusier eller sekelskiftesromantik spelar ingen roll, det finns solskydd för alla stilar och
uttryck. Med stora glaspartier ökar dessutom behovet av att kunna styra dagsljus och insyn.
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”DET ÄR VIKTIGT ATT
SOLSKYDDET BÅDE
ÄR SNYGGT OCH
FUNKTIONELLT”
Livet i markplan med stora fönster är ljust och öppet men kräver bra insyns- och solskydd.
Inredningsarkitekten och professorn i möbeldesign Torsten Hild bor i en lägenhet i Borås
med sina döttrar Myra, Tilly och Tora. Husets fasad består till stora delar av glas.
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NÄR VI TRÄFFAR TORSTEN har han bara bott i lägenheten ett par
månader, men solskyddet är redan på plats.
– Det är en fantastisk lägenhet med mycket ljus från tre håll. Men
fönstren är stora så det är viktigt att solskyddet både är snyggt och
funktionellt.

Som inredningsarkitekt, främst mot offentlig miljö, har Torsten stor
erfarenhet av ljusets betydelse för inredning och hur vi mår.
– Det har varit populärt med stora glaspartier på arbetsplatser och
nu har det slagit genom även i boenden. Fördelen är att vi får in
mycket dagsljus, vilket vi behöver för att må bra. Men det ger också
nackdelar. Ljus och värme hamnar överallt, och inte bara där vi vill ha
det. Därför är det viktigt att solljuset kan regleras på ett vettigt vis.
I hemmet är behovet av insynsskydd om möjligt ännu viktigare än
i offentlig miljö.
– Med mina stora fönster vill man kunna hålla nyfikna blickar borta.
Både från de som bara promenerar förbi men också från klåfingriga
typer med helt andra avsikter.

Torsten Hild är nyinflyttad i sin lägenhet i centrala Borås där han bor
med sina tre döttrar varannan vecka.

För Torstens del är solskydden även nödvändiga för en skön nattsömn. Såväl sol- och månljus som gatubelysning och bilstrålkastare
försvinner med snygga lamellgardiner i sovrummen. Gardinerna
bidrar även till ljuddämpning från stadens ljud utanför.
– Sedan har jag kanske inte tänkt så mycket på solskyddets betydelse för energin – ännu. Eftersom jag är nyinflyttad har jag inte
bott här någon het sommardag. Då kommer självklart markiser,
lameller och persienner hålla värmen ute.

Semitransparenta gardiner som ger god utsikt men ingen insyn.
Dessutom skyddar de möbler och Volkswagensamlingen från att
blekas av solen.

Vad är det för trender i möbelbranschen?
– Trenden verkar gå mot naturmaterial.
Mycket trä, glas, metall och mindre plast.
Influenserna från modevärlden är tydliga.
Tidigare skulle trä vara oljat, vaxat eller
kanske målat. Nu skall träet vara behandlat
med bets och färg så att det ser gammalt
och slitet ut. Färgskalan är mycket dämpad.
Materialfärger som mässing, koppar och ett
anslag av sotigt svart är vanligt. När det väl
är färg så är det ljusa pastelltoner.
Huset Torsten Hild bor i har väldigt stora fönsterpartier från golv till
tak. Ljusinsläppet är fantastiskt men kräver genomtänkt solskydd.

Sovrummets lamellgardiner är snygga och håller ljus, ljud och insyn
ute. Gardinerna håller rummet svalt när sommarsolen ligger på.
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SOL OCH SOMMAR
Det utvändiga solskyddet har flera funktioner och uppfyller många behov. Självklart de
rent energimässiga. I dagens täta hus kan sommarsolens strålar göra hemmet till en bakugn
om man inte kan reglera solljuset. Men en markis med belysning och värme kan även
förlänga sommarkvällarna en bra bit in på hösten.
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3. Dagens arkitektur med stora
glaspartier kräver ett genomtänkt
solskydd. Då är ofta screen en
smakfull modern lösning utan
att förlora möjligheten att se ut.
Den perforerade väven filtrerar
infallande ljus och reflekterar
oönskat ljus och värmestrålning.
Dessutom tål den vind då den
går utmed fasaden.
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5. Tänk på att du kan seriekoppla
flera markiser i ett helautomatiskt
system som regleras utifrån
solsken och vindstyrka eller
via en app.

6. I all sin enkelhet erbjuder
fönsterjalusier såväl solskydd
som mörkläggning som energibesparing, inbrottsskydd och
ljuddämpning.

4. Njuta mer av våren och hålla kvar
känslan av sommar under hösten.
Den populära pergolan går att
anpassa efter årstid, väder och vind.

3.

1. Förläng sommarkvällarna med en markis som har inbyggd
belysning och värme. Självklart styrs markisen med sol- och
vindautomatik för skönt klimat både inom- och utomhus.

2. Med den klassiska fönstermarkisen håller du den värsta
sommarvärmen ute och skyddar sofftyget från att blekas.

4.

6.

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

Välkommen

SOL, LJUS OCH SKUGGA

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.

Sol är underbart. Sol är livgivande. Sol kan vi inte få för
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.

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?

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

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.

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

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

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.

MÖRKLÄGGNING
Slipp morgonsol, månljus och
gatubelysning med mörkläggningsgardin i sovrummet.
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 värmeavstötande baksida.

INSYN
Det finns många skäl till att
minska insynen – Fönsterjalusi stoppar både nyfikna
grannar och klåfingriga
tjuvar.

Garanti för bästa solskydd
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.

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.
DIPLOMERAD

SOLSKYDDS
TEKNIKER
www.solskyddsforbundet.se

www.solskyddsforbundet.se

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

Vi frågade några experter
Hur viktigt är det med dagsljus?
– Mycket, DNA och celler är anpassade till dagsljus
medan elektrisk belysning inte är designad för våra
biologiska behov. Hur vi upplever ljus påverkar oss
också psykologiskt.
Marie-Claude Dubois, internationell ljusexpert,
är forskare och lärare vid Lunds Tekniska Högskola
samt miljöspecialist på White arkitekter.
Varför ska man välja en butik som är medlem
i Svenska Solskyddsförbundet?
– För att vara säker på att man får ett bra solskydd
installerat på rätt sätt med garanti.
Magnus Gunnarsson, Förbundssekreterare
Svenska Solskyddsförbundet.

Vad ska man tänka på när man väljer solskydd?
– Se över rummens olika funktioner och välj därefter.
Tänk på saker som solens rörelse, om det rör sig
människor utanför och hur du vill leva innanför
hemmets väggar och fönster.
Torsten Hild, inredningsarkitekt SIR/MSA,
professor Möbeldesign inriktningTrä, HDK
Mer inspiration och fakta om solskydd hittar du
på www.solskydd.eu

