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Vad är solavskärmning?

Solavskärmning bidrar till ett behagligt inomhusklimat och kan sänka 
kostnaderna för såväl belysning som för uppvärmning och kylning – i 
bostäder, på arbetsplatser och i offentliga miljöer.

Tillvarata både ljus och värme 
Sol är ljus och liv. Men för oss här uppe i Norden är det inte alltid så lätt att 
ta tillvara solens ljus och värme på bästa sätt. För att kunna utnyttja dagslju-
set bygger vi exempelvis fastigheter med stora glasade partier, vilket kan skapa 
stora kylbehov när solen värmer på men också ett omfattande värmeläckage 
när natten och kylan kommer. Mindre fönster begränsar visserligen värmeför-
lusterna men också tillgången till naturligt ljus som då måste kompletteras med 
elektrisk belysning.

Ett system för solavskärmning, eller solskydd, råder bot på många av dessa svå-
righeter. Och det till en förhållandevis rimlig kostnad.

Mångsidigt och flexibelt
Med moderna solskyddsinstallationer är det möjligt att ordna flexibla och allsidiga lösningar som 
skapar en behaglig och fungerande inomhusmiljö – oavsett årstid och oavsett tidpunkt på dygnet. 
Det är ofta lösningar som samtidigt är funktionella, tilltalande och energibesparande. På marknaden 
finns ett stort antal system och lösningar som går att anpassa åt såväl enskilda hushåll – i villa eller 
hyreshus – som åt större industri- eller kontorsfastigheter. 

Det finns solavskärmningssystem för både invändig eller utvändig montering och de kan vara mer 
eller mindre automatiserade. Gemensamt för dem alla är att de bidrar till ett gott inomhusklimat och 
till att sänka kostnader för belysning, värme och komfortkyla.

En genomtänkt solskyddsanläggning kan också hindra otillbörlig insyn, vilket minskar inbrottsris-
ken. Dessutom kan invändiga solskydd i många fall bidra till att hindra buller och annat oljud från 
att tränga in i bostaden. 

Inga kompromisser
Den som väljer solavskärmningssystem idag behöver inte längre välja mellan funktionalitet och de-
sign. Produktutbudet är stort och växer snabbt. I kombination med en i det närmste oändlig mängd 
färger och material är det möjligt att tillfredsställa snart sagt alla smaker och önskemål.

Många har också insett möjligheterna att använda solskyddet för att sätta en personlig prägel på sitt 
hem eller för att matcha sitt företags profil och varumärke.
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