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Svenska Solskyddsförbundets uppdrag är att skapa förutsättningar för en inom-
husmiljö där människor mår bra och som dessutom har en positiv miljöpåverkan i 
form av minskad energiförbrukning. 
 Vi har inom vår organisation samlat branschens ledande tillverkare och lokala 
solskyddstekniker. Våra medlemsföretag tillverkar och saluför produkter av hög-
sta kvalitet samt tillhandahåller alla typer av lösningar vilket gör det lätt för dig 
som kund att få den stil och funktion du vill ha på ditt solskydd. 
 Ett medlemsföretag i Svenska Solskyddsförbundet ger dig  trygghet, kvalitet 
och kunnande, de erbjuder dig dessutom en unik 3-års garanti till privatkunder. 
Läs mer om oss och hitta våra medlemsföretag på www.solskyddsforbundet.se

Fråga oss – vi kan 
solavskärmning!
Med hjälp av ett brett produktsortiment och kunnig 

personal ser vi till att du får den lösning som passar 

just dina behov bäst när det gäller ljus, design och 

energi.

www.solskyddsforbundet.se

Här finnsLJUS,
DESIGN
& ENERGI.



Vi har personal som är godkänd Diplomerad Solskyddstekniker vilket innebär att man 

genomgått en utbildning som syftar till att ge deltagarna en god kunskap i hur solav-

skärmning bidrar till ett bättre inneklimat, energihushållning, bättre ekonomi och en 

positiv miljöpåverkan.

Utbildningen görs i samarbete med Mälardalens Högskola 

och efter godkänd tentamen blir man Diplomerad Solskydds-

tekniker. Kursen motsvarar fyra högskolepoäng och är exklusiv 

för Svenska Solskyddsförbundets medlemsföretag.

 

Som Diplomerad Solskyddstekniker har man kompetens inom:

– Byggnadsteknik – ytterväggar, fönster, fukt

– Innemiljö – inneklimat, termiskt inneklimat

– Energibalans för byggnader – solskyddets betydelse, värme och dagsljus

– Infästningsteknik – infästning i olika material

– Datorberäkning av solvärmeinläckning

– Dagsljus och gestaltning

– Ritningstolkning

– Ekonomi, energibesparing, livcykelkostnader (LCC)

Ljus
Skapa trivsel, överblick och  
arbetsro med rätt produkt 

Upplevelsen av ljus är något vi ofta för-
knippar med belysning, såväl i våra hem 
som på våra arbetsplatser. Det är lätt hänt 
att glömma att det viktigaste ljuset är 
dagsljuset, speciellt för oss Nordbor. 

För att öka trivseln och skapa en har-
monisk och fungerande miljö i ditt hem 
eller på din arbetsplats behöver du både 
kunna släppa in och skärma av ljus. 

Genom att välja en lösning som har 
rätt mix av solfiltrerande egenskaper och 
ljuslänkning kan du få exakt den inom-
husmiljö du vill ha.

Design
Var kreativ och få perfekt solskydd 
– samtidigt 

Många av oss förknippar solskydd mest 
med persienner. Idag behöver du inte 
välja mellan persiennens solskyddande 
funktion å ena sidan eller estetiska värden 
som färg, form och design å den andra. 

Du kan få båda delarna i perfekt 
samverkan. Det är du som väljer om ditt 
solskydd ska harmoniera diskret med om-
givningen, eller om den ska bli en djärv 
accent som framhäver din personliga 
inredningsstil. 

Fråga oss – vi kan solavskärmning!
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& Energi
Hantera värme och kyla optimalt 

Konsten att använda sitt solskydd på ett 
energieffektivt sätt blir i dag allt viktigare. 
Här finns en rad variabler som måste vä-
gas samman för att resultera i en optimal 
lösning. I många fastigheter i Sverige idag 
används komfortkyla såväl sommar som 
vinter på grund av att den lågt stående 
solen skapar stora mängder överskotts-
värme inomhus året runt. 
 Många fastigheter och villor som 
byggs idag har stora fönster och glaspar-
tier vilket förvärrar problemet. Samtidigt 
bjuder solen oss på välkommen gratis 
energi, både i form av värme och ljus.  
För att du ska kunna dra nytta av detta 
på ett energieffektivt sätt behövs en väl 
genomtänkt installation av solskydd som 
fungerar som husets energifilter.

Våra kompetensområden


