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OM ÅTTA MINUTER TRÄFFAR STRÅLARNA
DIN GLASFASAD.

Stora glasytor är ett allt vanligare inslag i dagens arki-

tektur – för estetikens och för ljusets skull. Men med

mycket glas följer också risk för bländning och höga

inomhustemperaturer. Och att någon väljer ett solskydd

som inte harmonierar med byggnaden i övrigt.

Nordic Light är en serie modernt designade solskydd.

Varje produkt anpassar vi individuellt efter önskad form

och funktion – du får precis som du vill. Specialiserade

fackmän tillverkar och monterar produkterna. Det garan-

terar ett gott slutresultat.

Vilken slags solskydd passar bäst i ditt nästa projekt?

Besök vår monter på Nordbygg, så lovar vi många goda

råd och mycket inspiration. 

Börja gärna med en titt på www.nordic-light.com

Markiser Persienner Jalusier Textilgardiner

TA CHANSEN ATT PRATA SOLSKYDD MED NORDIC LIGHT PÅ NORDBYGG. 
DU HITTAR OSS I A-HALLEN, MONTER 01:10. VÄLKOMMEN.
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Energieffektivitet – vi ska 
inte slösa vi ska spara
Solinstrålning är en ständigt pågående ”het” debatt  om att  spara energi och sänka koldioxid-
utsläpp. Rätt  val av solskydd och andra produkter tillvaratar de värdefulla energikällor som 
solen ger oss i våra byggnader och bostäder. Ljus och behaglig innemiljö vill vi alla ha – inte 
för varmt inte för kallt, inte för ljust inte för mörkt! 
 Solskydd kan spara energi som motsvarar EU:s uppsatt a mål för minskning av koldioxid-
utsläpp. Dett a kommer att  vara Svenska Solskyddsförbundets tema i vår samlingsmonter 
A01:10 under NordBygg 08, utifrån en befi ntlig byggnad. Tack vare smarta solskydd minskas 
byggnadens drift skostnader samtidigt som inneklimatet förbätt ras.
 Solskydd är idag en inredningstrend. Kunden kräver inte bara funktion utan också en 
väl designad produkt som skall passa in i helheten, oavsett  om solskydd är monterat på 
insidan av ett  fönster eller utsidan på en fasad. Vi ser tydliga trender i branschen att  textila 
produkter som plisségardiner och lamellgardiner har fått  en allt större omfatt ning och börjat 
ersätt a gardiner på insidan.
 Med rätt  lösningar för solskydd kan kylproduktionen i byggnaden minskas med mellan 
5–15 procent. Med solavskärmning kan även kyleff ekterna minska. För att  uppnå dessa 
fördelar med solenergi är det viktigt att  solskyddet är aktivt det vill säga att  det styrs per 
automatik eft er gällande värderleksförhållanden.
 ”En väl anspassad solskyddsanläggning ger även tydliga positiva eff ekter för personalen”.  
Min kollega Anders Hall på Somfy Nordic har forskat mycket i dett a och har kommit fram 
till att  vissa undersökningar visar att  kortt idssjukskrivningar är färre bland de grupper som 
arbetar i goda ljus- och temperaturförhållanden.

”Solskydd spar energi och ger ett  bätt re inneklimat”
www.parasol.se

vd/förbundssekr.
Svenska Solskyddsförbundet

Utgivare: Denna publikation ges ut av Svenska Solskyddsförbundet i samarbete med Förlags AB VVS
Svenska Solskyddsförbundet, Box 3070, 161 03 Bromma, tel 08-37 80 82  fax 08-37 22 29 
Besöksadress: Per Ekströms Väg 5, Bromma
E-post: info@solskyddsforbundet.se  Hemsida: www.solskyddsforbundet.se
Redaktör: Micaela Stenius, msa information, tel 08-552 453 29. 
Formgivning: Turlock Design AB, tel 08-15 03 07
Annonser: Förlags AB VVS, tel 08-791 66 80
Omslagsfoto: Haglunds
Tryck: Sörmlands Grafi ska Quebecor AB
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Genom att  förse byggnader med ändamålsenliga solskydd kan 
man lösa huvudparten av alla dessa innemiljöproblem utan att  
off ra en enda kilowatt imme. Att  installera solskydd är en av de 
mest kostnadseff ektiva åtgärder som idag fi nns att  tillgå när det 
gäller förbätt ring av byggnaders innemiljö och energiprestanda. 
Dett a är ett  budskap som Svenska Solskyddsförbundet lagt ned 
mycket arbete på att  föra ut till projektörer, förvaltare och andra 
aktörer inom bygg- och förvaltningsprocessen. 

Bl a med Parasolprogrammet har vi kunnat visa och beräkna 
hur mycket energi som kan sparas med solskydd. Vad vi sak-
nat är ett  verktyg som gör det möjligt att  visa hur byggnadernas 
brukare uppfatt ar den innemiljöförbätt ring som solskydden 
ger, dvs hur mycket solskydd förbätt rar innemiljön i varje en-
skilt fall. 

Men nu fi nns ett  verktyg som kan användas för det ändamå-
let. Det är den s k BE3-metodiken (Building Energy, Environ-
ment and Evaluation) som har tagits fram genom ett  mångårigt 
utvecklingsarbete med stöd från Energimyndigheten. BE3 an-
vänds för att  mäta och redovisa upplevd och fysikalisk innemil-
jökvalitet i byggnader eller alternativt för att  göra en kombine-
rad, samtidig mätning och deklarering av både innemiljökvalitet 

och energiprestanda. Innemiljökvalitet omfatt ar hela spektrat, 
dvs termisk kvalitet, luft kvalitet, ljud, ljus, elektromagnetiska 
fält m m.

Problem med solinstrålning är en faktor som ingår explicit i 
metodiken. Det är därför möjligt att  exempelvis utvärdera eller 
verifi era en solskyddsinstallation genom att  undersöka innemil-
jökvaliteten före och eft er installationen.  

BE3-programmet kommer att  kunna hämtas från Byggherre-
organisationen BELOK med sekretariat  på Chalmers Industri-
teknik Göteborg, eller hos CURA B AB Stockholm. Vi återkom-
mer med mer upplysning om dett a. 

UTVÄRDERA SOLSKYDD UTVÄRDERA SOLSKYDD 
MED NY METODIKMED NY METODIK

Hög innetemperatur i byggnader under vår- och sommartid är ett stort innemiljöproblem. 
Om man – som ofta sker – använder komfortkyla för att hålla innetemperaturen på acceptabel 
nivå uppstår också ett i dagens situation oacceptabelt energiproblem. 

Svenska Solskyddsförbundets gemensamhetsmonter A01:10

Utställande medlemsföretag
Dickson Constant Nordiska AB
Haglunds i Falköping
Hunter Douglas Scandinavia AB
Somfy Nordic AB
Turnils Europe
Svenska Solskyddsförbundet – sekretariat

I monterns sekretariat fi nns posters uppsatta med information om vilka som är medlemmar 
i Svenska Solskyddsförbundet och broschyrer om förbundet såsom ”Mål och Inriktning” 
och ”Välj ett medlemsföretag”. www.solskyddsforbundet.se

Välkommen till NoBy 08, 1–4 april, Stockholmsmässan, Älvsjö
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ETT HUNTER DOUGLAS FÖRETAG

 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      Kv Sleipner Uppsala                                                                                                                                                        Kemikum Uppsala  
   
      
 
   

  Tel: 044-813 30              www.alusol.se               

SOLSKYDD 
SOM GER SPÄNNANDE ARKITEKTUR 

 

 
alla typer av fasta och rörliga solavskärmningar  -  fasad och ventilationsgaller  -  speciallösningar i aluminium 
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Ledningen från Solar Gard Window Films, 
en Bekaert produkt, meddelade idag att  de 
samarbetar med Clinton Climate Initia-
tive för att  reducera energiförbrukningen 
i off entliga och kommersiella byggnader. 
Installation  av Solar Gard fönsterfi lm in-
går i ”Energy Effi  ciency Building Retro-
fit (Efterjustering) Program” som avser 
hjälpa off entliga byggnader att  sänka sin 
energikonsumtion. Solar Gard’s skyddsfi l-
mer kan storleksanpassas för alla glasdör-
rar eller fönster, även på k-märkta statliga 
och historiska byggnader då Solar Gard 
bland annat erbjuder den energibespa-
rande och samtidigt högeff ektiva fi lmen 
Solar Gard® LX70 som är helt transparent 
på glaset och inte förändrar utseendet på 
fastigheten. Nu kan alla offentliga verk-
samheter som har åtagit sig att minska 
energiförbrukningen enkelt och kostnads-
eff ektivt anpassa Solar Gard fönsterfi lm till 
en övergripande strategi för att  reducera 
sina CO2 (koldioxid) utsläpp. Med hjälp 

av kalkyleringsprogrammet CapSol/
Specularis kan man räkna ut hur mycket 
energi en fastighet kan spara med fi lmen 
installerad på glaset.

”Klimatförändringar är en global fråga 
som vi omgående måste bemöta om det 
ska vara möjligt att  upphäva dess kata-
strofala följder”, säger President Clinton. 
”Jag är nöjd med att  Borgmästarnas US 
konferens, Wal-Mart och många andra 
betydande verksamheter arbetar med 
min stift else för att  kunna erbjuda en-
ergieff ektiva och rena energiprodukter. 
Genom att  erbjuda dessa produkter till 
reducerade priser, kan vi säkerställa att  
fl er städer och medborgare har tillgång 
till dem och att  marknaden för ren ener-
giteknologi växer. Tillsammans hoppas 
jag att  vi kan ha en märkbar inverkan på 
de globala växthusgasutsläppen”.

För fastighetsägare och anställda 
sträcker sig fördelarna med Solar Gard 
LX70 långt utöver endast till energire-

duktion. Det kan bland annat Stena Line 
och Stena Fastigheter, Swedbank i Upp-
sala, Svensk Fastighetsförmedling i Norr-
tälje och Rånäs Slott  i Roslagen vitt na 
om. Bertil Dufb äck, VD på Rånäs Slott  
talar till och med om ”trolleri” när han 
tydligt märker eff ekten av fi lmen men 
inte kan se den på glaset.

Professionellt  installerad fönsterfi lm 
dämpar bländande sken på datorskärmar, 
minskar så kallade ’hot spots” vilket ger 
ett  jämnare inomhusklimat samt ökad 
personalproduktivitet inne i kontorslo-
kalerna. Allt dett a utan att  ge avkall på ut-
sikten och ljusinfl ödet. Vidare har fi lmen 
visat sig fi ltrera 99% av den cancerfram-
kallande ultraviolett a (UV) strålningen 
vilket även minskar blekning av möbler 
och inredning.

Christophe Fremont, president på 
Bekaert Speciality Films LLC, producent 
av Solar Gards fi lmer säger: ”Vi är entusi-
astiska över att  få samarbeta med Clinton 

Clinton Climate Initiative (CCI) utnämner Solar Gard® 
fönsterfi lm som en avgörande energibesparande resurs

Stena Line sparar energi med Solar Gard® LX70.

Högkvalitativ och transparent fönsterfi lm förbättrar energieffektiviteten och 
erbjuder betydande fördelar.
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Svenska Solskyddsförbundet 
& Mälardalens Högskola
arrangerar kurs för blivande 
dipl. Solskyddstekniker
14–16 oktober 2008, Västerås

Kursen ger vid godkänd tentamen 
2,5  högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som önskar 
fördjupad kunskap om solskydd och 
vänder sig även till vvs-konsulter och 
arkitekter m fl , som arbetar med sol-
skydd redan i projekteringsstadiet.

Kursen behandlar bl a.
• Byggnadsfysik och infästningsteknik
• Termiskt inneklimat, solinstrålning,
   energi i byggnader, ljuslära, länkning
    av solljus, innovativa lösningar
• IT, CAD- ritteknik 
• Ekonomi o juridik
• Styr och regler
• Beräkningsverktyget ParaSol.

För ytterligare information/kursprogram och 
anmälan kontakta:

Siv Averud, Svenska Solskyddsförbundet
Box 3070   161 03 Bromma
Tel 08-37 80 82  Fax 08-37 22 29
info@solskyddsforbundet.se

www.solskyddsforbundet.se

Utbildning

Climate Initiative och erbjuda den här strategiska 
resursen för verksamheter som strävar eft er ener-
gikonsumtionsreducering. Då Solar Gard fi ltrerar 
bort viss solenergi krävs mindre energi för att  bibe-
hålla en jämn inomhustemperatur. Våra fönsterfi l-
mer erbjuder en idealisk lösning för fastighetsägare, 
företag verksamma inom miljöservice och kommu-
nala företrädare som har som mål att  reducera CO2 
utsläppen”.

Ytt erligare information om Solar Gard LX70’s och 
andra energi- och värmereducerande fi lmer i sorti-
mentet går att  läsa om på www.solargard.com.

Vilka är Solar Gard
Solar Gard® som tillverkas av Bekaert Specialty 
Films, ligger i framkanten när det gäller utveckling, 
tillverkning och distribution av specialfi lm som an-
vänds inom solskyddskontroll och säkerhetsfilm 
samt även inom industriella användningsområden. 

Filmen används i bilar såväl som byggnader och 
hindrar värmeinsläpp och fi ltrerar bort ultraviolett  
strålning samt håller ihop glassplitt er vid eventuella 
krosskador. Bekaert levererar lösningar för skydd, 
säkerhet, bländande ljus, energiförbrukning och 
CO2 utsläpps- reducering. Genom ett  nätverk av 
individuellt certifi erade återförsäljare och distribu-
törer i mer än 60 länder via 18 direktägda kontor 
säljs Bekaert fönsterfi lm under varumärkena Solar 
Gard® och Armorcoat®.

Bekaert förser den industriella marknaden med 
en högteknologisk, ytbehandlad och laminerade 
fl exibla fi lmprodukter till större agenter och åter-
försäljare runt om i världen. Dessa används inom 
ett  fl ertal industriella områden och inkluderar elek-
tronik, medicin, grafi sk formgivning, bil- och även 
rymdindustrin.

Bekaert Speciality Film LLC har sitt  huvudkon-
tor i San Diego, Kalifornien och är ett  dott erbolag till 
Bekaert som är ett  innovativt och teknologintensivt 
företag och grundades i Belgien 1880. De tillverkar 
och distribuerar en mångfald av metallförädlingar 
och ytbehandlade produkter globalt. Bekaert (Eu-
ronext Brussels: BEKB) har sitt  huvudkontor i Bel-
gien och har totalt 19.300 anställda. Bekaert fi nns 
representerade i 120 länder och genererar en årlig 
försäljning på 3.2 miljarder €, mer än 4 miljarder $.

För mer information om Solar Gard fönsterfilm, 
kontakta nordicinfo@bekaert.com.
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För att  ett  solskydd skall fungera optimalt 
bör det vara dynamiskt, dvs. att  solskyd-
det intar en position i förhållande aktuellt 
väderförhållande och t.ex. solhöjd. Denna 
till synes enkla funktion var dock svår att  
simulera i beaktande av minskad värme 
och ljusinfl öde i fastigheten. Utan dessa 
data kunde inte VVS branschen, arkitekter 
och fastighetsägare dra nytt a av solskydden 
då när kyl, värme och ljusanläggningarna 
dimensionerades. Solskydden användes 
mest som bländskydd, och den enorma 
energibesparingen som var möjlig uteblev. 
Svenska Solskyddsförbundet kontaktade 
Nutek och Lunds Tekniska Högskola. Re-
sultatet eft er nästan tre års forskning ut-
mynnade i ett  simuleringsprogram, www.
parasol.se,  som öppnade dörren för full 
integrering av solskydden i en fastighets 

energibalans och därmed en drastiskt 
ökad energibesparingspotential. 

Hjulen börjar snurra snabbare
Kyoto Protokollet ställde hårdare krav på 
energianvändande samt att  passiva system 
(t.ex. solskydd) skulle användas före aktiva 
system (t.ex. en kylmaskin). Ett  europeiskt 
branschförbund skapades www.es-so.com 
med endast en uppgift  – att  tillsammans 
med övriga branscher ta fram det nya en-
ergidirektivet. Dett a direktiv mynnade se-
dan ut i nya och/eller uppdaterade bygg-
normer, där nu solskydd är en integrerad 
del i de flesta av EUs medlemsländer. 
Samtidigt ökade medias rapportering av 
negativa miljöförändringar vilket även gav 
solskydden en extra skjuts framåt.

Eft er att  BELOK projektet (en tävling 

Solskydd – idag en 
naturlig del av fasaden
Solskyddsbranschen har givetvis under många år känt till de positiva aspekterna av sol-
skydd. Det har dock varit svårt att implementera dessa fakta i verkligheten – fram till nu.

anordnad av Energimyndigheten beträf-
fande energibesparande system, där det 
vinnande bidraget blev ett  autonomt 
system och där solskydd och belysning 
samspelar, har intresset för integrerade 
solskyddslösningar ökat enormt. I skri-
vande stund håller en Handbok på att  
tas fram beträff ande upphandling av sol-
skydd i ett  integrerat system på uppdrag 
av Energimyndigheten för att  möta kra-
ven. En liknande handbok håller på att  
utformas i samarbete med REHVA, VVS 
branschens europeiska organisation med 
110 000 medlemmar.

Solskydd idag
Som redan nämnts är solskydd idag oft ast 
en integrerad del av en fastighet. Just or-
det ”integrerad” är mycket viktigt i sam-
manhanget då solskyddets alla positiva 
aspekter kan utnytt jas fullt ut. Idag är inte 
solskydd något som bara stänger ute vär-
men på sommaren utan det fungerar även 
som extra glasisolering under vintern, 
bländningseliminerare och ljusinlänkning 
av det naturliga solljuset in i fastigheten. 
Dett a bidrar till lägre investeringar, lägre 
drift skostnader och inte minst en drastisk 
minskning av energianvändandet. Kort 
sagt kan man säga att  solskydden har blivit 
fasadens energifi lter.
 Med tanke på hur snabbt utvecklingen 
gått  de senaste åren är man mycket nyfi ken 
på vad framtiden har i sitt  sköte vad gäller 
solskydd.  

Av Mattias Klasson – Somfy/Design 
Center GoSoft www.somfy.com

6
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Solskydd sparar energi  
    – ingen nyhet

Hunter Douglas Scandinavia AB      
Uggedalsvägen 21, 427 40 Billdal      
Tel 031-93 94 60     
info@hunterdouglas.se
www.hunterdouglascontract.com

®
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Vårt moderna levnadssätt  har skapat stor uppmärksamhet kring 
viktiga miljöfrågor. Den globala uppvärmningen är i fokus och 
det är ingen hemlighet att  den dramatiska ökningen av energian-
vändningen är alarmerande.

– Men det fi nns hopp och det är de små förändringarna i de 
dagliga vanorna som kan bidra till att  minska miljöproblemen. 
Genom att  till exempel välja Honeycomb till hemmet eller kon-
toret kan energikonsumtionen bli lägre, säger Fred Wikman, 
produktchef på Turnils AB. Även om de tekniska framgångarna 
har fört med sig en del negativa konsekvenser för miljön, har 
framsteg nått s på många områden, så också inom solskyddsin-
dustrin.

– Det har gjort att  vi har kunnat introducera ett  par av de 
mest energieff ektiva produkterna i solskyddshistorien. Dessut-
om, förutom att  Honeycomb hjälper till att  hålla rätt  temperatur 
och sparar energi, så kan valet av väv ge den optimala nivån av 
ljuskontroll från stort insläpp av ljus till total mörkläggning.

– Det går också alldeles utmärkt att  ha olika vävar med olika 

Honeycomb en 
vacker energisparare

Honeycomb är en attraktiv textilgardin med unika energisparande egenskaper som 
bidrar till att skapa en behaglig inomhusmiljö. Vävens speciella konstruktion med 
sexkantiga celler skapar luftfi ckor med isolerande egenskaper, som håller rummen 
varma på vintern och svala på sommaren.

grader av ljusinsläpp på olika platser i ett  rum, allt för att  man ska 
uppnå bästa möjliga inomhusmiljö. Honeycombvävens unika 
design är inte begränsad till det man kan se.

– En egenskap man får på köpet är att  Honeycomb dämpar 
ljud vilket gör den till en utmärkt lösning i exempelvisstadsmil-
jöer. Honeycomb har en modern och vacker elegans och fi nns i 
en rad varianter och kulörer.

– Honeycomb passar lika bra i stora fönster som i mindre utrym-
men och kan enkelt matchas mot den övriga inredningen. Honey-
comb är en produkt som vi ständigt vidarutvecklar. Vi vill förstås ta 
tillvara alla de goda egenskaper som redan fi nns och samtidigt lägga 
till ytt erligare fördelar till produkten. Vi vill också öka kunskapen hos 
slutkonsumenten.

–  Ju mer konsumenterna kan om hur de på ett  enkelt sätt  – genom 
valet av produkt – kan skapa en trevlig och trendig inomhusmiljö och 
samtidigt spara energi desto bätt re. Att  man dessutom i det långa lop-
pet även gör en insats för miljön, gör inte saken sämre. Honeycomb 
hör både nutiden och framtiden till, menar Fred Wikman. 

Det fi nns hopp 
och det är de små 
förändringarna i 
de dagliga vanorna 
som kan bidra till 
att minska miljö- 
problemen. 

”
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– Den dagen näringsminister 
Maud Olofsson säger att Energi-
EffektiviseringsFöretagen är Sve-
riges framtida basindustri har vi  
nått ett av våra mål, säger Hans 
Nilsson, vice ordförande Energi-
rådgivarnas Förening.

Energieff ektiviseringsföretagen – EEF – är 
ett  antal företag i branscher och bransch-
organisationer som företräder solskydd, 
belysning, el, vvs, kyl och isolering. Det 
som förenar dem är den effektiva ener-
gianvändning med rätt  val av produkter 
till kunderna och som ska leda till lägre 
energikostnader samt minskar påverkan 
på klimat och miljö. Företagen har en ge-
mensam nämnare även om man jobbar på 
lite olika sätt  och genom tre punkter kan 
vi påvisa att :

För det första att  visa och konkreti-
sera potentialen för energieff ektivisering. 
För det andra att  demonstrera befi ntlig 
teknik och dess organisation, för att  få 
det att  fungera runt om i landet, genom 
att  arrangera studiebesök och kurser samt 
sprida broschyrer och material för att  ge 
både beslutsfatt are och yrkesverksamma 
bätt re underlag att  agera energieff ektivt. 

För det tredje att  skapa förutsätt ningar 
för utbildningsväsendet att  lätt are delta  
praktiskt på fältet. Det behövs fl er platser 
för ungdomar att  studera, göra praktik-
tjänst och till sist att  göra de egna EEF-
företagen till mönster genom att  ”leva 
som man lär”. 

– Medlemskapet i EEF leder till 
bätt re aff ärsmöjligheter och det som vi 
lyckats bra med de snart tre åren vi varit 
verksamma är lobbying, dvs att  informera 
och påverka regering och riksdag. Vi som 
EEF:s företrädare har bl a uppvaktat stats-
sekreterarna på Näringsdepartementet. I 

EnergiEffektiviseringsFöretagen
– samarbete och framtiden!

början gick det trögt, men nu förstår man 
bätt re vad vi menar, säger Hans Nilsson. 

Lite hjälp var det också att  EnergiEf-
fektiviseringsFöretagen stod bakom en 
avstämning av energiläget i landet i sin 
årsskrift  ”Mera Verkstad”. 
(http://www.energiradgivarna.com/
siteadmin/upload/pdfarkiv/dialog_
nr_5_2006_argang_13_utskick.pdf) 

– Det är dags för Sverige att  visa fram-
fött erna, inte minst med tanke på Sveriges 
EU-ordförandeskap andra halvåret 2009, 
konstaterar Hans Nilsson. 

Svenska Solskyddsförbundets 
gemensamhetsmonter 
A01:10

Välkommen till NoBy 08, 
1–4 april, Stockholmsmässan, Älvsjö

9

2800844_NY.indd   112800844_NY.indd   11 08-02-07   08.28.0408-02-07   08.28.04



Medlemsförteckning   Telefon         Telefax
Alp-Gruppen AB Nåntuna Lugnet 755 98 Uppsala 018-321440 141840 
Alusol AB Box 34  288 21 Vinslöv 044-81330 80788
Bekaert Spec. Films North Eur. AB Box 16 762 21 Rimbo 0175-74884 74889
Bennströms Solskyddsgruppen AB Gjutjärnsgatan 1  721 33 Västerås  021-101280 101299
Boråsmarkis AB Djupedalsvägen 5 507 71 Gånghester 033-256380 256060
Bose Markiser Ugglevägen 34 A 131 44 Nacka 08-7472225 7157092
City Kej Produkter AB  Jägarvallsvägen 8 584 22 Linköping 013-212580 212585
- City Kej Produkter AB,   fi lial Solåsvägen 12  553 03 Jönköping 036-162540 714895
- City Kej Produkter AB,   fi lial Hagagatan 18 602 15 Norrköping 011-136535 185049
Dickson Constant Nordiska AB Box 8927 402 73 Göteborg 031-500095 517033
elero AB Ridspögatan 10 213 77 Malmö 040-545725 546518
Eskilstuna Persienn & Markis AB Tegelbruksgatan 5  632 28 Eskilstuna 016-511200 136369
Finspångs Solskydd AB, Skäggebyvägen 40 612 44 Finspång 0122-16481 16482
Fortress Axalux Sweden AB Snickarvägen 5 132 04 Saltsjö-Boo 08-55661670 7157635
Fönster Design AB Wollmar Yxkullsgata 15 118 50 Stockholm 08-6681420 7205745
- Fönster Design AB (fi lial) Upplandsgatan 44 113 28 Stockholm 08-6430232 7205745
Gustafssons Tap.verkstad AB, Bröd. Agdas väg 2 457 32 Tanumshede 0525-20571 20573
Gävle Persienn & Markis AB Brynäsgatan 24 802 84 Gävle 026-106630 514530
Haglunds i Falköping AB Box 93 521 02 Falköping 0515-723500 723519
Hestra Markisfabrik AB Mogatan 40 330 27 Hestra 0370-335100 335900
Hunter Douglas Scandinavia AB  Uggledalsvägen 29 427 40 Billdal 031-939460 939461
Hulténs Möbler o Markiser AB Meteorvägen 4 245 34 Staffanstorp 046-250252 250255
Härnösands Persienn & Markis AB Box 234 871 25 Härnösand 0611-15549 15596
Inter Sun AB Sockengränd 2 120 40 Årsta 08-7229015 7229027
Karlstad Solskydd AB Sågverksgatan 20 652 21 Karlstad 054-853303 853304
K.D. Solskydd AB Box 84 693 22 Degerfors 0586-40120   41970
Knutson & Protenda AB Box 277 374 24 Karlshamn 0454-31090 31091
Kungälvs Solskydd AB Utmarksvägen 18 442 39 Kungälv 0303-64496 64559
Lagun Markis & Persienn AB Dalvägen 3 740 46 Östervåla 0292-70730 10980
Lero Solskydd AB Stenkumla väg 34 621 47 Visby 0498-214715 211433
Ljus o Comfort AB  Sandvaktaregatan 16  296 35 Åhus 044-288990 288999 
Lunex AB Tryckarevägen  8 434 37 Kungsbacka 0300-12920 12927
MANI Solskyddsprodukter AB Södra Järnvägsgatan 57 931 32 Skellefteå 0910-85285 13590
Markis City i Nynäshamn AB Konsul Johnsons väg 14 B 149 45 Nynäshamn 08-52400660 52016539
Markisfabriken i Nacka HB Paviljongvägen 3 132 40 Saltsjö Boo 08-7470400 7155305
Markis & Persiennfabr. i Skåne Kalkstensvägen 31 224 78 Lund 046-160150 160159
Markis o Persiennfabriken i Småland Arabygatan 19 352 46 Växjö 0470-711880 711881
Mema Markiser AB Skeppargatan 7 602 27 Norrköping 011-104270 104271
Miljöma AB Kindgrensgatan 3 554 74 Jönköping 036-120070 120048
MP Solskydd Allégatan 11 264 33 Klippan 0435-14960 31960
M R P Täby Markis & Persienn AB Box 7031 187 11 Täby 08-7320330 7323548
Mullsjö Solskydd AB Box 38 431 21 Mölndal  031-272045 875225
NiBo Solskydd AB Vretgränd 12 753 22 Uppsala 018-130170 130490
Niklasson Markiser AB, Ingrid Sockengränd 2 120 40 Årsta 08-7229015 7229027
NorrMarkis AB Laxgränd 3 904 34 Umeå 090-778745 138555
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Vi är medlemmar i 
Svenska Solskyddsförbundet

Medlemsförteckning   Telefon         Telefax
Närkes Persienn & Markis HB Vasagatan 13 702 10 Örebro 019-182688 182679
o.p. Sunsystem AB Bräknevägen 37 370 10 Bräkne Heby 0457-81095
PD Solskyddsdesign AB Ulvsundavägen 108 A 168 67 Bromma 08-7048050 7049014
Per Skoglund Agentur AB Kellgrensgatan 18 504 34 Borås 033-141850 141855
Persiennexperten Sv. AB Ö. Promenaden 15 211 28 Malmö 040-6675700 6675710
Persiennkompaniet Norden AB Gjutargatan 12 112 48 Stockholm 08-4410080  4410590
Persiennproducenterna i Sthlm AB Thulevägen 18 135 55 Tyresö 08-7734066 7734279
Persienn Service i Kristinehamn AB Kungsgatan 54 681 31 Kristinehamn 0550-80070 80240
Perstorps Persienn AB  Verkstadsgatan 1 284 34 Perstorp 0435-30000 35850
ProMotor i Malmö AB Ringugnsgatan 10 216 16 Limhamn 040-150290 153210
Refl ektor i Alingsås AB Drottninggatan 30 441 30 Alingsås 0322-10146 6389333
Riviera Markiser & Persienner AB Kvistvägen 1 433 48 Partille 031-260026 261387
RJ Persienn & Markis Box 139 186 22 Vallentuna 08-51171051 51171041
Romabo, A.B. Art Ranhammarsvägen 20 168 67 Bromma 08-2591 00 259112
Rylanders Persienn & Markis AB Johannishusvägen 4 372 74 Ronneby 0457-31425 31542
SA Persienn & Markisservice AB Box 40 186 21 Vallentuna 08-51178040 51178025
Sandatex i Borås AB Göteborgsvägen 175 504 63 Borås 033-206250 254815
Sidsjö Persienn & Markis AB Tungatan 2 853 57 Sundsvall 060-612202 612203
Skånsk Fönstermiljö  AB                            Saxgatan 4          211 24 Malmö  040-295100  295133
Solfl ex AB Garnisonsgatan 12 254 66 Helsingborg 042-161635 154455
Sollentuna Markis Center AB Box 579 192 05 Sollentuna 08-59469990 59469998
Solskyddspecialisten i Karlskoga Box 263 691 25 Karlskoga 0586-30905 30057
Solskyddsteknik i Falköping AB Mössebergsgatan 11 521 32 Falköping 0515-15233 15122
Somfy Nordic AB Box 600 38 216 10 Limhamn 040-165900 160998
Stockholms Stål-& Markisind. AB Bodaängsvägen 7 176 74 Järfälla 08-6563600 6578350
Sunteam AB Thåstorp 7 430 2+0 Veddinge 0340-15066 92920 
Strömma Sweden AB Kabelvägen 15 602 10 Norrköping 011-243400 239700
Svenska Lamella V-Persienn AB Jämtlandsgatan 120 162 60 Vällingby 08-875987 879950
Svenska Jalusi AB Box 480 23 418 21 Göteborg 031-538020 538081
Tibrings Markis & Persienn AB Box 101 815 23 Tierp 0293-71100 13434
Turnils Europe Box 541 441 15 Alingsås 0322-650160 650161
Tvååkersmarkisen AB Långåsvägen 18 430 10 Tvååker 0340-480300 480310
- Tvåkersmarkisen AB, fi lial Boreliusgatan 4 302 38 Halmstad 035-213151 213161
- Tvååkersmarkisen AB, Filial Lilla Hantverksgatan 7 434 42 Kungsbacka 0300-70965 564515 
Ultraco Markiser AB Box 132 438 23 Landvetter 031-917054 918388
Wallners Persienn & Markis AB  Box 870 781 28 Borlänge 0243-87025 87029
- Wallners AB Falu Persienntjänst, fi lial Slaggatan  25 791 70 Falun 023-20260 20550
Window Fashions Scandinavia AB Box 144 334 23 Anderstorp 0371-89500 16440
Växjö Markisfabrik AB Annavägen 2 B 352 46 Växjö 0470-25350 711740
Åkes Fabriker AB Bergsbrunnagatan 1 753 23 Uppsala 018-122200 121326
Älvsjö Markis & Persienn AB Skeppstavägen 27 124 30 Bandhagen 08-6478100 6470081

Kansli:
Svenska Solskyddsförbundet Box 3070 161 03 Bromma 08-378082 372229
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Haglunds Facette™ är en ny innovativ rullgardin som 
kombinerar varm, mjuk textil med unik insyns- och ljus-
reglering. Rullgardinen manövreras så att man antingen 
får bra genomsikt till naturen utanför eller en tät väv 
för insynsskydd och ljusdämpning. Med gardinen helt 
nedrullad kan man också steglöst variera den mellan 
dessa lägen.

Facett e™  är tillverkad i fl amsäker Trevira CS och fi nns i tolv eleganta, ljusa 
färger. Gardinen manövreras med kulkedja. Genom sin unika möjlighet 
att  reglera ljus- och värmetransmission blir den också ett  energieff ektivt 
inre solskydd.

Exempel: Den vita väven 2250 har ett  g-värde på 0,39 i kombination 
med ett  standard tvåglasfönster. Med gardinen nedrullad i öppet läge släp-
per den in 53 % av ljuset och refl ekterar 36 % av värmen. Med gardinen 
nedrullad i stängt läge släpper den in 30 % av ljuset och refl ekterar 63 % 
av värmen. (I helt upprullat läge endast fönsterglasets värden.)Med andra 
ord släpper gardinen in ljus och värme under gråa, kulna dagar och under 
soliga, varma dagar regleras ljuset och värmen till behagliga nivåer. Kasset-
ten är av aluminium och levereras i anpassade färger till vald väv. Haglunds 
har också nya vävar för både plisségardiner, lamellgardiner och rullgardiner, 
bl.a. PVC-fria Screen-vävar. 
Kjell-Ove Gustafsson

Haglunds 
lanserar 
en ny 
innovativ 
rullgardin

Genom sin unika 
möjlighet att 
reglera ljus- och 
värmetransmission 
blir den också ett 
energieffektivt inre 
solskydd.

”
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Dickson-Constant Nordiska AB
Bleckvarugatan 7
Box 8927
418 72 - Göteborg
Tel :  (46)-0-31500095
www.dickson-constant.com

Besök oss på Nordbygg

i vår monter A01:10

DICKSON har utvecklat en ny
generation tekniska vävar för solskydd:
SUNWORKER
SUNWORKER är så tunn att den ryms i
mycket små och diskreta rullsystem,
och kan med fördel användas till att
pryda fasader med stora glasytor.
SUNWORKER står emot slitage och
färgskiftningar orsakade av vind, regn
och sol och lämpar sig därför perfekt för
invändigt och utvändigt solskydd.
SUNWORKER är så jämn i vävning och
så genomlysbar, att den ger ett mycket
behagligt ljus in i byggnaden samt
erbjuder utsikt ut från byggnaden.
SUNWORKER hjälper dig att kontrollera
solenergin i form av både ljus och värme,
under såväl sommar som vinter.

2800844_NY.indd   152800844_NY.indd   15 08-02-07   08.29.0008-02-07   08.29.00



Fasaden är inte bara en vägg med hål i!
Fasaden är också byggnadens käns liga 
beröringsyta mot sin omgivning, 
genom vilken det sker en lång rad 
processer för utbyte av ljus, luft, 
värme och synintryck. Därigenom blir 
fasaden en fokuspunkt för det viktiga 
samspelet mellan byggnadens inre 
komfort och den yttre miljön.

Med animeo® Premium erbjuder 
Somfy en helhetslösning som skapar 
förut sättningar för byggnader med 
hög inre komfort baserat på naturligt 
ljus och värme i kombination med 
energi besparingar i Kyotoavtalets 
anda.

Genom motorisering och automatise-
ring reglerar animeo® Premium alla 
typer av solskydds produkter för att 
optimera byggnadens utbytes-
processer på ett intelligent, estetiskt, 
ekonomiskt och framför allt miljö-
anpassat sätt. Systemet förbättrar 
byggnadens ljusmiljö genom att 
använda naturligt ljus och motverka 
bländning, samtidigt som luft tempera-
turen regleras kostnads effektivt.

www.somfy.se

Energi-
effektiva 
solskydd
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