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Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister.
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SUSTAINABLE COMFORT

Duette

®

Duette® är det mest mångsidiga och effektiva solskyddet. Vävarnas dubbelform
skapar unika egenskaper. Luftkanalen som bildas tillsammans med väven kan
stänga ute upp till 78 % av solvärmen och hindra 46 % av rumsvärmen att försvinna på vintern. Detta är snällt både mot miljön och plånboken.
Duette® passar alla fönsterformer, stora som små. Vävarna finns skimrande transparanta, mörkläggande, flamsäkra och de som klarar högt ställda krav på hygien.
Mängder med färger, 25, 32 och 64 mm veckbredd och möjlighet till automatisk
installation för att passa i alla miljöer. Hunter Douglas omsorg om kvalitet i varje
detalj ger nytta och komfort i många år. Det betalar sig!
Sa vi att de är ursnygga?

Hunter Douglas Scandinavia
Telefon: +46-31-93 94 60
E-mail: info@hunterdouglas.se
www.hunterdouglas.se
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Lika självklart som solen
Efter att blivit tillfrågad att skriva denna ledare satte jag
mig ner och reflekterade vad som har hänt i branschen de
senaste åren – det visade sig vara en nyttig filosofisk stund.
Viss erfarenhet har man ju förhoppningsvis som 40+are
när jag redan som pôjk sprang omkring bland persiennoch symaskiner…
Kort och gott har branschen utvecklats enormt inom alla
områden. Självklart har nya produkter utvecklats och
gamla förfinats. Detta är ju spännande i sig men det som
verkligen är tillfredställande är kunskapslyft, fokusering
och kundfokus. Detta i sig har medfört att solskydd numera är en naturlig del i ett fönster – oavsett om fönstret
sitter hos en privatkund, sjukhus eller kontor. Låt mig
fördjupa mig lite i detta resonemang.
För inte allt så många år sedan arbetade de flesta i sin egna
lilla värld. Man tillverkade, sålde, monterade och växte.
Alla runt omkring var konkurrenter. Solskyddsförbundet
lyckades sakta men säkert skapa nätverk mellan företagen
genom utbildningar och forskningsprojekt. Utan att man
märke det skapades en ny gemenskap mellan företagen.
Man lärde av varandra och utvecklingen av branschen
växlades upp. Helt plötsligt byttes ordet ”konkurrent” ut
mot ”kollega i branschen”. Detta nätverk bytte branschens
fokus mot kunden och verkligheten – en synnerligen positiv kursändring.
Många företag började fokusera sin tillverkning mot färre
men bättre produkter och köpte andra viktiga kvalitativa
produkter från kollegor i branschen. Andra koncentrerade
sig enbart mot försäljning och bearbetning mot marknaden. På några år blev en solskyddsutställning något spännande och inspirerande att besöka. Kunden får en bättre
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överblick över vilka lösningar
som finns på marknaden och
hur detta kan harmoniera med
deras önskemål. Solskydden
gick från ”altan” till ”design
och inredning” och därmed utvecklades många nya produkter
efter önskemål från rätt beslutstagare - kunden. I detta skede
blev även energi fokus i all media. Då kändes det skönt att
forskningen inom just solskyddens påverkan av kyla/värme
och naturligt ljus var avslutad efter 4 år på Lunds Tekniska
Högskola. Detta medförde att solskydd blev en klart mer
standardiserad och integrerad del i ny- och ombyggnad av
både privata och offentliga fastigheter. Inte minst pga. det
kostnadsfria energiberäkningsprogrammet ParaSol.
Solskyddet är idag en mogen produkt som finns i alla tänkbara
varianter. Självklart finns det mycket kvar att göra i branschen.
Inte minst att informera kunderna om alla nya spännande solskydd som finns. Jag ber därför alla att titta in i en utställning,
det finns mycket spännande du inte känner till!
Solskyddsförbundet fortsätter sin utvecklingsplan med ytterligare kunskapslyft genom utbildningar och seminarier inom
teknik, försäljning och entreprenörskap. Inte minst genom
Solskyddsteknikerutbildningen på Mälardalens Högskola,
där många företag fick sina första examinerade just i år – KUL.
Avslutningsvis skall vi slå oss lite för bröstet. Solskyddsförbundets unika garantier, högt satta kunskapskrav och framåtanda
har tveklöst fått genomslag. Aldrig har vi fått så många nya
medlemsansökningar som de senaste två åren.
Mattias Klasson
Ordförande Svenska Solskyddsförbundet

Behåll kylan &
jobba vidare
Här kommer solen
Som vi alla vet är det vanligt och typiskt
att det nästan blir ren panik när solen
kommer fram.
Vare sig det är på sommaren eller mitt
i vintern så orsakar solsken värme som
alstras genom oskyddat fönster. Vad gör
då människorna som jobbar inne i kontorsbyggnader, skolor, sjukhus eller andra
byggnader? Fönstren öppnas eller persienner hissas ner för att stänga ute solens strålar, vilket innebär att belysningen måste
vara påslagen. Hur som helst så förändras
förutsättningarna för befintlig luftkonditionering radikalt i dessa byggnader. Det
orsakar oftast en ojämn och instabil inomhustemperatur och som leder till onödig
tillförsel av energi. Detta har en negativ
effekt på den inre miljön i byggnaden och
därmed människornas välbefinnande. En
sådan här grundläggande energiförlust
kan vi inte fortsätta att acceptera. Att upprätthålla stabil inomhustemperatur kräver

mer än en effektiv uppvärmning / kylning
och isolering. Fastigheter behöver en övergripande lösning som minimerar luftkonditioneringens belastning, en lösning som
innebär att man får in ett naturligt ljus och
att instrålningsvärme blockeras. På så sätt
kommer människor som jobbar i lokalerna
att må mycket bättre och jobba effektivare.

Vidare valoptioner till problemlösning för arkitekter
och konstruktörer.
Utöver eller i stället för de traditionella
sätten att hålla solen ute använder sig
fler och fler av tekniken som funnits i
mer än tre decennier: ”Solskyddsfilm”.
Solskyddsfilm ger konstruktörer, arkitekter och energikonsulter möjligheten
att nästan utan att förändra byggnadens
utseende minska effekten av solinstrålning och på samma gång minska energikostnaderna och därmed byggnadernas
klimatpåverkan.

Det finns ett bra alternativ
till persienner och markiser
för att tillgodose behovet
av invändig komforttemperatur och minska nedkylningskostnaderna.
Solskyddsfilm har värmeavvisande
egenskaper och bidrar till att byggnader
förbrukar mindre energi genom att hålla
interiörens temperatur mer kontrollerbar
och stabil. Upp till 75% av solenergin avvisas, vilket dramatiskt minskar värmeinstrålningen (72%) genom glas, samtidigt
som dagsljuset in kan reduceras upp till
80%. På så sätt blir rum och kontor svalare
och bekvämare. Solskyddsfilmen minskar
behovet av luftkonditionering och dämpar
extrema värmetoppar och låter kylsystemen fungera mer effektivt och billigare.
Hur solskyddsfilm löser problem
Om man har problem med instrålande
solvärme och därmed en för hög inomhustemperatur, underdimensionering
av kylsystem, samtidigt som behovet av
maximalt dagsljus behövs, kan solskyddsfilm vara den bästa lösningen. Solar Gard®
har ett stort utbud av filmer som gör det
möjligt att hitta rätt lösning för varje si-

Bilden till höger visar temperaturskillnaden mellan ett fönster som installerats med film och ett klart glas utan film.
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tuation, vare sig det gäller kontor, skolor,
sjukhus, butiker m.m.
Solar Gard har beräkningsprogram
som gör det möjligt att teoretiskt beräkna vilken effekt en solskyddsfilm har
på inomhusklimatet och hur behovet av
kylning förändras i både enkla och komplexa byggnader. Bilden nedan till vänster
visar ett exempel på en beräkning för en
kontorsbyggnad på två våningar i Bryssel:
perioden där temperaturen i byggnaden
överstiger komforttemperaturen har halverats i detta exempel.
Miljö och energi certifieringar
(LEED och BREEAM)
De som arbetar med energieffektivisering, i synnerhet med fokus på miljöansvar, erbjuds två internationella alternativa certifieringssystem idag: LEED och
BREEAM. Solskyddsfilmer kan avsevärt
hjälpa t.ex. att uppnå LEED-punkter i olika
kategorier, bland andra:
• Energieffektivitet
• Minskning av ljusinsläpp
• Bländningskontroll
• Kontrollerat dagsljus
• Termisk förbättring av komfort
Solar Gard erbjuder ett utbud av solskyddsfilmer som dessutom nyligen
uppnått en Miljö Produkt Deklaration
(EPD ®) från International EPD Consortium med säte i Stockholm (www.
environdec.com). Syftet med EPD är
att kunna bevisa och kontrollera att en
produkt har en korrekt och jämförbar information om miljöpåverkan under produkternas livslängden. EPD är baserad på
ISO-standarder 14040 och 14035. Sammanfattningsvis följande är bekräftat:
• tillverkningen av Solar Gard solskyddsfilmer kräver mindre än 1 kg CO2/m2
• genom minskningen av solenergitransmissionen, solskyddsfilm ger ett positivt
bidrag till miljön och är CO2-neutralt efter 1–12 månader
• I Sverige, Solar Gard solskyddsfilmer
är CO2-neutrala efter 3 månader från
installationen.

Klimatsmart solavskärmning
– lika självklart som glas,
väggar och tak
Fortfarande anses solavskärmning vara en extra investering i
byggnadssammanhang, en ”lyx” och ett tillägg man gärna
prutar bort. Men dagen kommer snart då klimatsmart solavskärmning blir lika självklart som glaset man har i fönsterbågen
eller takpannorna på taket.
Vår bransch arbetar i en ständig uppförsbacke när det gäller att övertyga marknaden om den energieffektivisering som solavskärmning kan bidra med redan idag.
Produkterna finns. Kvalitén är på plats. Forskning, som om och om igen bekräftar betydande energibesparingar, ser dagens ljus. Simuleringsverktyg utvecklas i
rådgivande syfte. EU projekt startas och slutförs. Webbportaler med information
öppnar. Föreläsningar hålls och artiklar skrivs. Utbildningar blir fulltecknade med
branschfolk som inser vikten av kunskap för att möta de nya frågorna och kraven
från marknaden. Men likväl kommer solavskärmningen till korta gång på gång i
olika projekt, oftast pga bristande kunskap, planering och budget.
Men det finns tydliga tecken på att uppförsbacken kommer att plana ut – förmodligen mycket förr än senare. Låt oss se närmare på några av dessa.
Norska myndigheter visar vägen just nu när det gäller uppdatering av byggnadstekniska regler för att göra Europa energieffektivt. Genom de formuleringar
och krav som börjar gälla den 1 juli 2011 uppvisar man både insikt och kunskap
kombinerat med tydlighet. En av de viktigaste punkterna är att det maximalt til�låtna g värdet sätts till mycket låga 0,15 vilket man sedan kombinerar med krav på
viss mängd dagljus. Detta medför att man tvingas använda ett klarare glas tillsammans med automatiserad solavskärmning för att klara nivån.
Redan 2006 konstaterades att Sverige låg på fjärde plats i Europa när det gäller komfortkylda kvadratmetrar. På en inte speciellt hedrande plats efter Spanien,
Italien och Grekland. Konsulter på WSP gjorde nyligen en studie för en stadsdel
i Stockholm och kom till slutsatsen att värmebehovet kommet att minska med
20% till 2050 medan behovet av kyla kommer att fördubblas! (Energi & Miljö
juli 2010). En av slutsatserna var att vi antingen måste ge upp våra krav på jämn
innetemperatur eller arbeta aktivt med byggnadens solskydd.
Om vi skall klara energimålen och samtidigt ha trivsamma och hälsosamma
byggnader i framtiden måste energismart solavskärmning blir en naturlig och
självklar komponent vi använder oss av. Då blir det snyggt och kvalitetsmässigt
utfört – för det har planerats och levererats av personer och företag med kunskap.
Det blir kostnadseffektivt – för det har budgeterats ordentligt med serviceavtal.
Det blir energieffektivt – för det fungerar som det är
tänkt och i samverkan med andra system. Det blir produktivt – för människorna i huset förstår hur och varför
samt har möjlighet att anpassa efter sina personliga behov vid varje tillfälle.

Läs mer om lösningar med fönsterfilmer
på www.solargard.se
eller ring 0175-748 80 för information.

Anders Hall, Affärsutveckling Projekt på Somfy Nordic AB
Energisamordning Svenska Solskyddsförbundet, SSF
Styrelsemedlem Europeiska förbundet, ES-SO
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DIPLOMERAD

SOLSKYDDS
TEKNIKER
www.solskyddsforbundet.se

Diplomerad Solskyddstekniker
– snart finns det en nära dig!
Diplomerad Solskyddstekniker är en utbildning som görs i samarbete med Mälardalens Högskola och den är exklusiv för Svenska Solskyddsförbundets medlemmar.
Utbildningen syftar till att stärka våra medlemmars kunskap i
hur solskydd kan bidra till bättre inneklimat, energihushållning,
bättre ekonomi och en positiv miljöpåverkan - denna samlade
kunskap bidrar till att det underlättar för en Diplomerad Solskyddstekniker att lösa sina kunders och samarbetspartners
problem och frågeställningar kring att få till en väl avvägd solskyddsinstallation gällande ljus, design och energi.
Under två dagar i januari 2011 genomförde ett trettiotal
hängivna och engagerade kursdeltagare från medlemsföretag i Svenska Solskyddsförbundet den tuffa utbildningen till
Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i
Västerås. Diplomeringen avslutades den 24:e februari med en
tentamensdag som bestod av ett skriftligt prov och en muntlig
framställning av det projektarbete man gjort.
Kursinnehållet utformas av Svenska Solskyddsförbundets
utbildningsgrupp i samverkan med Mälardalens Högskola,
stor hänsyn tas också till den feedback som ges av kursdeltagarna via kursutvärderingar efter varje genomförd utbildning.
Några av de ämnen som ingår är: byggnadsteknik, innemiljö,
energibalans för byggnader, infästningsteknik, energibesparing och ekonomi.
Projektarbetet som ingår i kursen skall precis som det
skriftliga provet vara godkänt för att man skall kunna titulera sig
Diplomerad Solskyddstekniker, det görs i grupp eller självständigt under tiden mellan huvudkursen och tentamensdagen.

Kursdeltagarna får själva välja ämne för sitt projektarbete, detta
för att ge alla chansen att få förkovra sig i något som man är intresserad av och vill lära sig mer om. Redovisning sker skriftligt
i form av en rapport och även muntligt på tentamensdagen där
kurskamraterna får chansen att ta del av varandras projekt och
samtidigt ställa frågor. 2011 års kull av blivande Diplomerade
Solskyddstekniker bjöd på en mycket hög kvalitet och relevans gällande de projektarbeten som gjordes, man lämnade in
mycket väl genomarbetade rapporter och dessutom höll den
muntliga redovisningen en mycket hög klass.
Alla som fullföljde kursen 2011 fick godkänt på det skriftliga provet och i skrivande stund pågår den sista översynen och
rättningen av inlämnade projektarbeten vilket innebär att snart
kommer logotypen ovan att figurera i anknytning till de av våra
medlemsföretag som vässat sin kompetens genom att utbilda
en eller flera ur sin personal till Diplomerad Solskyddstekniker.

Mer information
Vill du veta mer om Diplomerad Solskyddstekniker? Gå in
på www.solskyddsforbundet.se eller kontakta förbundssekreterare Magnus Gunnarsson på tel 0515-10554 eller
via e-mail magnus.gunnarsson@solskyddsforbundet.se
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SOLSKYDD

Fasta och rörliga solavskärmningar – fasad och ventilationsgaller – s

”Genom att använda ljuspunkter riktade mot
solskydden och ta till vara aluminiumlamellernas
reflekterande förmåga har man skapat speciella
ljuseffekter som leder till en spännande arkitektur”

Kv Visionen i Jönköping

Kv Visionen i Jönköping

Tel 044-813 30
www.alusol.se
Fasta och rörliga solavskärmningar – fasad och ventilationsgaller – speciallösningar i aluminium

Duette

®

Den eleganta gardinen
med klimatkontroll
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Välj gärna Duette för att den är
snygg. Vävens raka jämna veck
beror på Duettes formstabilitet som
varit världsledande i 25 år. Du kan
välja mellan väv som filtrerar och
dämpar ljus eller som är mörkläggande och helt stänger ute ljus.
Du kan också välja Duette för
vävens unika, isolerande förmåga
som hindrar kyla och värme att
strömma genom dina fönster.
Duette är världsledande även på
denna funktion – väven reducerar
upp till 50 % av fönstrets värmeledande förmåga.
Du hittar närmaste återförsäljare
på www.nordic-light.com!

Duette

®

Den eleganta gardinen
med klimatkontroll
Turnils Duette är originalet av den energismarta cellväven. Vävens unika isolerande förmåga hindrar kyla och värme att strömma genom ett fönster. Vävens raka jämna veck
beror på Duettes formstabilitet som varit världsledande i 25 år.
Duette Classic
Den klassiska cellväven är veckad på båda sidor. Mellan den
dubbla väven finns horisontella luftfickor, cellerna. De är orsaken till att cellväven isolerar väl mot både höga och låga temperaturer. Just i fönstren, hålen i husets klimatskal, behövs extra
isolering både sommar och vinter. Duette reducerar upp till 50
% av fönstrets värmeledande förmåga.
Duette Fixé
Den mest utvecklade cellväven har det klassiska plisserade utseendet på ena sidan. Andra sidan har en rak, kortare väv för att
motverka att luftkanalerna ska säcka ihop, så att gardinen blir
ojämn och förlorar den isolerande förmågan. Denna formstabila
konstruktion är patenterad och kallas Duette Fixé.
Många har dock försökt kopiera dess utseende med en rak
och en veckad sida. För att designen ska fungera under lång tid
krävs produktionsmetoder med hög precision. Decennier av
produktion och utveckling gör helt enkelt skillnad.
– Man lyckas kopiera utseendet men inte kvalitéten. Under åren
har tillverkningen utvecklats till perfektion – alla veck i Duette
är alltid helt raka och jämt fördelade över gardinen, säger Fred
Wikman som är produktchef för Turnils alla solskyddsvävar.

På vintern skyddar väven mot kallras i ett fönster, på sommaren
håller den värmen ute.

– En ljusfiltrerande väv är mycket användbar i exempelvis ett
arbetsrum med dator där man önskar få in behagligt dagsljus,
men besväras av reflexer på skärmen, förklarar Helene Edling
Pihl, textilingenjör på Turnils.
Energibesparing
Energiåtgången för att kyla ett rum är alltid mer än för att värma
upp det, vilket gör att en cellväv även är en bra klimatsmart
lösning. Duette är en smart investering för att spara energi. På
vintern skyddar väven mot kallras i ett fönster, på sommaren
håller den värmen ute. Fred Wikman avslutar:
– Den dubbla väven ger ett mycket bra solskydd året om.
Det här är ett allsidigt solskydd som kan appliceras nästan
överallt. Luft är den bästa isoleringen, säger Fred Wikman.

Beprövad kvalitet
Förutom att Duette cellvävar är mycket formstabila och slitstarka är de även vackra att se på, har hög färgbeständighet, samlar
inte damm och står emot värme otroligt väl. De tillverkas av
fuktbeständig polyester och är tvättbara. Vävarna finns i många
olika färger och mönster, men också som ljusfilterande eller
mörkläggande, med reflekterande baksida eller med flamskydd.
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Vi producerar och
levererar högkvalitativa
solskyddsprodukter
på utsatt tid.

Tid för markiser

Radiomotor
till fönstermarkis
(Ord. pris 3.198kr)

2.195kr

Extra lördagsöppet 10-14

Öppet Måndag - Fredag 9 - 17

ett företag att lita på

Annavägen 2B, Växjö • Tel 0470 -253 50 • www.vaxjomarkisfabrik.se

Öppettider vardagar 9-17
Annavägen 2, Växjö • Tel: 0470-253 50
www.vaxjomarkisfabrik.se

Mer om oss och våra svenska kvalitetssolskydd
hittar du på www.kdsolskydd.se
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Landstinget Västernorrland och Alusols solskyddsprojekt:

Solel och frikyla för
en hållbar framtid

När Sollefteå sjukhus skulle lösa problemet med höga inomhustemperaturer på sommaren
visade det sig att solen inte bara var problemet utan även stod för lösningen.
Högsäsongen för anläggningen ligger mellan mars och oktober. Under en varm högsommardag sänker solavskärmningen då inomhustemperaturen med cirka 1,5–2,5 grader och
minskar därmed behovet av ytterligare kylning. En solig dag
producerar systemet en toppeffekt av cirka 50 kW. Den förväntade årsproduktionen av el motsvarar cirka 40.000 kWh.
Frikyla i form av det kalla älvvattnet, pumpas upp till sjukhuset och kyler ventilationsluften via en värmeväxlare. För att
driva älvvattenpumparna används motsvarande elmängd som
solcellerna genererar!

Sjukhuset tar sedan tidigare Ångermanälvens kalla vatten till
hjälp för att kyla inomhusluften sommartid, vilket fungerar bra
men inte alltid räcker. Att installera ett vattenburet kylsystem
för kyla i sjukhusets höghusdel visade sig vara mycket kostsamt
och svårt att genomföra. Frågan var därmed: Hur kan man sänka
både temperaturen och kostnaderna för detta med ett system
baserat på förnybara energikällor?
Efter noggranna diskussioner togs ett beslut att montera
1 300 solcellslameller integrerade i en fast solavskärmning på
de södra fasaderna. På ovansidan av varje lamell sitter solceller
som tar tillvara solljuset och omvandlar det till elenergi. Lamellerna är seriekopplade i sex slingor som alla kopplats in på
sjukhusets elnät.

De seriekopplade solcellerna
genererar motsvarande mängd el
som krävs för att driva älvvattenpumparna. Solcellerna är
kopplade till sjukhusets elnät.

Foto: Emma Burridge, Landstinget Västernorrland

Solavskärmning

Solceller – solel

Solavskärmningen ovanför varje fönster sänker inomhustemperaturen med 1,5–2,5 grader och minskar därmed
behovet av ytterligare kylning markant under sommarhalvåret.

I solavskärmningen har tre rader med solcellslameller integrerats som tar tillvara solljuset och omvandlar det till
solenergi. Lamellerna har seriekopplats i sex slingor som
allt kopplats in på sjukhusets elnät.
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Solskyddspriset
Vinnare av Svenska Solskyddsförbundets prestigefyllda utmärkelser Solskyddspriset och Bästa bild för år 2010 är nu utsedda. Solskyddspriset 2010 vinnare:

Skånsk Fönstermiljö AB
2010 års Solskyddspris gick till Skånsk
Fönstermiljö för objektet Region Skånes
nya lokaler på Dockan i Malmö. Installationen bestod bla av fasadpersienner som
på de flesta ställen är monterade in i nisch.
Huset är byggt av Peab, ägs och förvaltas av
Wihlborgs fastigheter. Samtliga hus som
Wihlborgs bygger i dag, eller bygger om, förses med utvändig solavskärmning
då man har insett mervärdet av att investera i utvändig solavskärmning.
Juryns motivering:
Arkitekt, beställarpart och solskyddsföretag har tillsammans lyckats med att skapa ett
häftigt hus som kommer att dra många blickar till sig. En helt klart häftig fasad som
har fönster i olika storlekar vilket gör att fel val av solskydd skulle förstöra arkitekturen.
Man har därför valt ett solskydd som smälter in i fasaden men samtidigt ger den en
ytterligare stuns. Fasad och solskydd = Ett !!!!!

Bästa bild 2010
vinnare Växjö Markisfabrik AB
Den bästa bilden 2010 är fotograferad i Växjö
och från en installation gjord av Växjö Markisfabrik.
Juryns motivering:
Vad hade detta hus varit utan markiser –
olidligt på sommaren, intetsägande och
naket. Den avskalade terrassen får ett lyft
med markisen.
Tänk dig att sitta på terrassen under de
heta sommar månaderna utan markis och
pinacolada.
Utmärkelser för Solskyddspriset och Bästa
bild delas ut varje år vid Svenska Solskyddsförbundets kongress.

Garanterad kvalité
Skandinavisk design

Hem-, kontors- och offentlig miljö – alla ställer höga krav på
funktion, kvalité och design. Den höga kvalitén gör Sandatex
markis-, plissé och lamellväv till en trygg investering. Sandatex
är skandinaviens ledande vävleverantör till solskyddsproducenter.
Sandatex vävar är ÖKO-TEX certiﬁerade och tillverkade i Europa
med skandinavisk design. Besök www.sandatex.se och hitta mer
information och inspiration.
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Vi är medlemmar i
Svenska Solskyddsförbundet
Företag
Adress
AB Ludvig Svensson		
AH:s Group AB
Skäggebyvägen 40
Alusol AB
Box 34
AMA Norrland AB
Plåtslagarvägen 15
Bekaert Specialty Films Nordic AB
Stockholmsvägen 21
Bennströms Solskyddsgruppen AB
Gjutjärnsgatan 1
BOSE Markiser
Ugglevägen 34 A
Bröderna Gustafsson AB
Agdas väg 2
CG Lindh AB
Krangatan 2-4
City Kej Produkter AB
Jägarvallsvägen 8
City Kej Produkter AB (filial)
Solåsvägen 8
City Kej Produkter AB (filial)
Hagagatan 18
Dickson Constant Nordiska AB
Box 8927
elero AB
Ridspögatan 10
Erco Systems AB
Smedtorpsvägen 3
Falkenbergs Persiennfabrik AB
Kanslistvägen 8
Fönster Design AB
Wollmar Yxkullsgata 15
Fönster Design AB (filial)
Upplandsgatan 44
GSW Rullgardiner AB
Sorterargatan 14
Gävle Persienn & Markis AB
Brynäsgatan 24
Haga Solskydd AB
Paternostervägen 37
Hestra Markisfabrik AB
Mogatan 40
Holmgrens Trading AB
Vendelsövägen 17
Hulténs Möbler o Markiser AB
Meteorvägen 4
Hunter Douglas Scandinavia AB
Uggledalsvägen 21
Härnösands Persienn & Markis AB
Box 234
Karlstad Solskydd AB
Sågverksgatan 20
KD Solskydd AB
Box 84
Kirsch Scandinavia/Haglunds i Falköping
Box 93
Kungälvs Solskydd AB
Utmarksvägen 18
Lagun Markis & Persienn AB
Dalvägen 3
Lero Solskydd AB
Stenkumla väg 34
Lidköping & Skara Solskydd AB
Skaragatan 33
Ljus & comfort AB
Sandvaktaregatan 16
Lunex AB
Faktorvägen 2
M R P Täby Markis & Persienn AB
Box 7031
MANI Solskyddsprodukter AB
Södra Järnvägsgatan 57
Markis & Persiennfabriken i Sverige AB
Kalkstensvägen 31
Markis & Persiennfabriken i Sverige AB (filial)
Dalbyvägen 24
Markis & Persiennfabriken i Sverige AB (filial)
Hälsovägen 33
Markis & Persiennfabriken i Sverige AB (filial)
Nässelvägen 5
Markis & Persiennfabriken i Sverige AB (filial)
Malmövägen 5
Markis & Persiennfabriken i Sverige AB (filial)
Vallaplan
Markis City i Nynäshamn AB
Konsul Johnsons väg 14 B
Markis & Persiennfabriken i Småland
Arabygatan 19
Markisfabriken i Nacka HB
Paviljongvägen 3
Markismotor Norden AB
Åkervägen 2
Mema Markiser AB
Skeppargatan 7
Miljöma AB
Kindgrensgatan 3
MP Solskydd
Allégatan 11

Postnr & Ort
511 82 Kinna
612 44 Finspång
288 21 Vinslöv
861 36 Timrå
762 21 Rimbo
721 33 Västerås
131 44 Nacka
457 32 Tanumshede
441 38 Alingsås
584 22 Linköping
553 03 Jönköping
602 15 Norrköping
402 73 Göteborg
213 77 Malmö
451 75 Uddevalla
311 39 Falkenberg
118 50 Stockholm
113 28 Stockholm
162 50 Vällingby
802 84 Gävle
121 49 Johanneshov
330 27 Hestra
135 15 Tyresö
245 34 Staffanstorp
427 40 Billdal
871 25 Härnösand
652 21 Karlstad
693 22 Degerfors
521 02 Falköping
442 39 Kungälv
740 46 Östervåla
621 47 Visby
531 33 Lidköping
296 35 Åhus
434 37 Kungsbacka
187 11 Täby
931 32 Skellefteå
224 78 Lund
224 60 Lund
254 35 Helsingborg
291 59 Kristianstad
271 50 Ystad
582 46 Linköping
149 45 Nynäshamn
352 46 Växjö
132 40 Saltsjö Boo
149 45 Nynäshamn
602 27 Norrköping
554 74 Jönköping
264 33 Klippan
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Telefon
0320-209200
0122-16481
044-81330
060-573950
0175-74885
021-101280
08-7472225
0525-20571
0322-668330
013-212580
036-162540
011-136535
031-500095
040-545725
0522-670180
0346-12810
08-6681420
08-6430232
08-388490
026-106630
08-6000851
0370-334900
08-7123595
046-250252
031-939460
0611-15549
054-853303
0586-40120
0515-723500
0303-64496
0292-70730
0498-214715
0510-50150
044-288990
0300-12929
08-7320330
0910-85285
046-160150
046-160150
042-125700
044-190180
0411-66990
013-353050
08-52400660
0470-711880
08-7470400
08-51942280
011-104270
036-120070
0435-14960

Hemsida
www.ludvigsvensson.com
www.ahsgroup.se
www.alusol.se
www.amanorrland.se
www.solargard.se
www.bennstroms.se
www.bosemarkis.se
www.br-gustafsson.se
www.lindhs.com
www.city-kej.se
www.city-kej.se
www.city-kej.se
www.dickson-constant.se
www.elero.se
www.erco.se
www.persiennfabriken.com
www.fonsterdesign.se
www.fonsterdesign.se
www.gsw.se
www.gavlepersienn.se
www.hagasolskydd.se
www.hestramarkis.se
www.holmgrens.eu
www.hultens.se
www.hunterdouglas.se
www.skugga.net
www.karlstad-solskydd.se
www.kd-solskydd.se
www.haglunds.com
www.kungalvssolskydd.se
www.lagun.se
www.lerosolskydd.se
www.solskyddat.se
www.ljusochcomfort.se
www.lunex.se
www.mrp.se
www.manisolskydd.se
www.markis-persienn.se
www.markis-persienn.se
www.markis-persienn.se
www.markis-persienn.se
www.markis-persienn.se
www.markis-persienn.se
www.markiscity.se
www.markispersienn.se
www.markisfabriken.se
www.beckermotor.se
www.mema-markiser.com
www.miljoma.se
www.mpsolskydd.se

Svenska Solskyddsförbundet har samlat branschens
ledande tillverkare och lokala solskyddstekniker.
Våra medlemsföretag tillverkar och saluför produkter
av högsta 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.

NiBo Solskydd AB
Niklasson Markiser AB
NorrMarkis AB
Närkes Persienn & Markis HB
o.p. Sunsystem AB
PD Solskyddsdesign AB
Persienn Service i Kristinehamn AB
Persiennexperten Svenska AB
Persiennkompaniet Norden AB
Persiennproducenterna AB
Perstorps Persienn AB
PG:s Persienn & Markisservice AB
Primetex AB
ProMotor i Malmö AB
Reflektor i Alingsås AB
Riviera Markiser & Persienner AB
RJ Persienn & Markis
Rylanders Persienn & Markis AB
Sandatex i Borås AB
Scandi Blinds AB
Sidsjö Persienn & Markis AB
Skånsk Fönstermiljö AB
Solflex AB
Sollentuna Markis Center AB
Solskyddspecialisten i Karlskoga AB
Solskyddsteknik i Falköping AB
Somfy Nordic AB
Somfy Nordic AB - Design Center GoSoft (filial)
Stockholms Stål & Markis AB
Sunteam AB
Svenska Jalusi AB
Svenska Lamella V-Persienn & Markis AB
Thoréns Markis o Persienn AB
Tibrings Markis & Persienn AB
Turnils Europe
Tvååkersmarkisen AB
Tvååkersmarkisen AB - Mullsjö Solskydd (filial)
Tvååkersmarkisen AB (filial)
Tvååkersmarkisen AB (filial)
Ultraco Markiser AB
Wallners Persienn & Markis AB
Wallners Persienn & Markis AB (filial)
Wallners Persienn & Markis AB (filial)
Vestamatic Scandinavia AB
Växjö Markisfabrik AB
Åkes Fabriker AB
Älvsjö Markis & Persienn AB

Vretgränd 12
Sockengränd 2
Kardangatan 2
Vasagatan 13
Idrottsvägen 10 C
Ulvsundavägen 108 A
Strandvägen 1
Stenyxegatan 16
Gjutargatan 12
Storängsgatan 38
Verkstadsgatan 1
August Barks gata 11
Industrivägen 4
Ringugnsgatan 10
Drottninggatan 30
Kvistvägen 1
Box 139
Johannishusvägen 4
Göteborgsvägen 175
Brodalsvägen 1 D
Tungatan 2
Kantyxegatan 25 C
Garnisonsgatan 12
Box 579
Björkbornsvägen 1
Järnvägsgatan 36
Box 600 38
Almekärrsvägen 11
Bodaängsvägen 7
Thåstorp 7
Ovädersgatan 10
Jämtlandsgatan 120
Åsenvägen 2
Box 101
Box 541
Långåsvägen 18
Argongatan 8
Värnamovägen 2
Boreliusgatan 4
Box 132
Box 870
Slaggatan 25
Stationsgatan 6
Seatons Allé 6
Annavägen 2 B
Bergsbrunnagatan 1
Skeppstavägen 27

753 22 Uppsala
120 40 Årsta
904 22 Umeå
702 10 Örebro
370 24 Nättraby
168 67 Bromma
681 38 Kristinehamn
213 76 Malmö
112 48 Stockholm
136 72 Vendelsö
284 34 Perstorp
421 31 V:a Frölunda
433 61 Sävedalen
216 16 Limhamn
441 30 Alingsås
433 48 Partille
186 22 Vallentuna
372 74 Ronneby
504 63 Borås
433 38 Partille
853 57 Sundsvall
213 76 Malmö
254 66 Helsingborg
192 05 Sollentuna
691 33 Karlskoga
521 33 Falköping
216 10 Limhamn
443 39 Lerum
176 74 Järfälla
430 20 Veddige
418 34 Göteborg
162 60 Vällingby
443 39 Lerum
815 23 Tierp
441 15 Alingsås
430 10 Tvååker
431 21 Mölndal
432 32 Varberg
302 38 Halmstad
438 23 Landvetter
781 28 Borlänge
791 79 Falun
793 39 Leksand
443 32 Lerum
352 46 Växjö
753 23 Uppsala
124 30 Bandhagen

018-130170
08-7229015
090-778747
019-182688
0455-52530
08-7048050
0550-80070
040-6675700
08-4410080
08-7734066/34
0435-30000
031-221760
031-268206
040-150290
0322-10146
031-260026
08-51171051
0457-31425
033-206250
031-440520
060-612202
040-295100
042-161635
08-59469990
0586-30905
0515-15233
040-165900
0302-18020
08-6563600
0340-15066
031-538020
08-875987
0302-51340
0293-71100
0322-650160
0340-480300
031-272045
0340-480300
035-213151
031-917054
0243-87025
023-20260
0247-797800
0734-100466
0470-25350
018-122200
08-6478100

www.nibo.se
www.niklassons.nu
www.norrmarkis.se
www.opmarkis.se
www.solskyddsdesign.se
www.persienn-service.com
www.persiennexperten.se
www.persiennkompaniet.se
www.persiennproducenterna.se
www.perstorpspersienn.se
www.pg-markis.se
www.primetex.se
www.promotorab.com
www.riviera.se
www.rjpersienn.se
www.rylandersmarkis.se
www.sandatex.se
www.umbrasolskydd.se
www.sidsjopersiennomarkis.se
www.skanskfonstermiljo.se
www.solflex.se
www.sollentunamarkis.se
www.solskyddsspecialisten.se
www.solskyddsteknik.com
www.somfy.se
www.somfy.se
www.sm-markiser.se
www.sunteam.se
www.jalusi.se
www.solskydd-inredning.se
www.thorens.nu
www.tibrings.com
www.nordic-light.com
www.tvaakersmarkisen.se
www.mullsjo-solskydd.se
www.tvaakersmarkisen.se
www.tvaakersmarkisen.se
www.ultraco.se
www.wallnerspersienn.se
www.wallnerspersienn.se
www.wallnerspersienn.se
www.vestamatic.com
www.vaxjomarkisfabrik.se
www.akespersienner.se
www.amop.se

Kansli				
Svenska Solskyddsförbundet
Sankt Olofsgatan 41
521 35 Falköping
0515-10554
www.solskyddsforbundet.se

13

Viktigt tänka på
solskydd när man vill
energieffektivisera
Visst är det viktigt att värma upp våra byggnader så energieffektivt som möjligt. Men kylningen av byggnaderna, framför
allt sommartid, slukar också allt mer energi.

– Det är viktigt att inte glömma
bort frågan om solavskärmning
när man analyserar en byggnads
energianvändning, säger Lotta
Bångens, vd i föreningen EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF.

kund på egen hand se vilken kombination av åtgärder som
bäst energieffektiviserar den egna verksamheten.
Man gör då klokt i att kontakta EEF, eller något av medlemsföretagen direkt.
På EEF:s hemsida – www.eef.se – kan man hitta en mängd
artiklar om olika aspekter på energieffektivisering. Där kan
man också ladda ner EEF-skrifterna Spara energi i mindre
industrier, Spara energi på kontor och Spara energi i butiker.

Ekonomi och miljötänk
Man ser idag på byggnaders energiförbrukning i ett helhetsperspektiv där man eftersträvar en så låg förbrukning som möjligt.
Såväl ekonomi som ansvarsfullt miljötänk talar starkt för att
energiförbrukningen inte ska tillåtas skena iväg.
Det är här som EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF,
kommer in i bilden. Här finns hela energieffektiviseringsbranschen företrädd.
EEF är en gemensam plattform för företag med energieffektiva produkter och som kan leverera de bästa tekniska lösningarna och tjänsterna inom energieffektivitet. EEF har idag
ett drygt 60-tal medlemsföretag.

Roadshow
Förutom att EEF deltar på olika mässor och andra arrangemang
har man under våren 2011 EEF turnerat land och rike kring
med en roadshow kallad EnergiInsikt. På 24 platser från Luleå
i norr till Malmö i söder har Lotta Bångens och Hans Nilsson
talat om nödvändigheten av energieffektivisering tillsammans
med utställande EEF-medlemmar som här har beretts möjlighet att visa upp sina företags kunnande.
EEF:s medlemsföretag representerar som sagt hela energieffektiviseringsbranschen – Sveriges nya basindustri,
konstaterar Hans Nilsson – och arbetar med bland annat
värmeisolering, teknisk isolering, ventilation, kyla, värme, el,
belysning, VVS, styr- och reglerteknik, tryckluft – samt solavskärmning.
– Vi tar gärna emot fler medlemmar från solskyddsbranschen som är en viktig kugge i energieffektiviseringsarbetet,
tillägger Lotta Bångens.
Vad man vinner på att vara medlem kan man läsa mer om
på hemsidan, www.eef.se.

Inte svårt – men komplicerat!
– Det är fullt möjligt att halvera användningen av energin i våra
byggnader, säger Hans Nilsson, ordförande i EEF, och tillägger
att effektivisering inte är svårt – men komplicerat!
Effektivare energianvändning kan levereras med många
olika sorters teknik: byggnadsteknik, belysningsteknik, elteknik, vvs-teknik, kylteknik, isoleringsteknik, solavskärmningsteknik, tryckluftsteknik. Därför kan det vara svårt att som

Medlemmar i EEF
Förutom ett 60-tal enskilda företag är flera branschorganisationer medlemmar i EEF: Belysningsbranschen,
Elektriska installatörsorganisationen, Isoleringsfirmornas
förening, Kyl & Värmepumpföretagen, Svensk Ventilation,
Svenska Solskyddsförbundet samt VVS Företagen.

På EEF:s hemsida kan man ladda ner broschyrer med tips om
hur man sparar energi på kontor, i mindre industrier och i butiker.
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Solskydd för sober design och interiör med mervärde.
Erco Systems utformar ditt solskydd för optimalt
inomhusklimat med högt ställda energi och miljökrav.
Erco systems ab
Smedtorpsvägen 3
S-451 75 Uddevalla
+46 (0)522 67 01 80
www.erco.se

Vi objektanpassar till ditt behov av solskydd, mörk läggning,
akustik, klimatkontroll och inomhusmiljö.

io-homecontrol från Somfy
®

Den nya standarden för motoriserade
och automatiserade solskydd!
Med en io-homecontrol®-fjärrkontroll kan du se vad som händer. Det unika med io-homecontrol®
är tvåvägskommunikationen. Du kan t.ex se på din fjärrkontroll att solskyddet körs ned - även om
du inte befinner dig i samma rum. Tvåvägskommunikationen gör installation och programmering
både snabbare och enklare!
Inte bara Somfys motordrivna solskydd kan styras med io-homecontrol®, utan även ett brett
program av andra radiostyrda produkter från tillverkare som använder samma protokoll. Ledande
producenter av belysning och takfönster har redan anslutit sig och fler producenter kommer att
ansluta sig inom kort. io-homecontrol®-protokollet är en standard som bara kommer att växa.
För mer information kontakta oss på infonordic@somfy.com

www.somfy.se

