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INSPIRATION TILL DIG  
SOM BÅDE VILL HA FÄRG, 
FORM OCH FUNKTION
Den här broschyren har vi gjort för dig som inte vill kompromissa och köpa ett fult  
men funktionellt solskydd. Istället vill vi inspirera dig med en rad olika typer av invändiga  
och utvändiga solskydd som finns att tillgå – i en mängd av färger, former och material. 

Vill du stänga ute den starka vårsolen men 
behålla ljuset i vardagsrummet? Mörklägga i 
sovrummet? Slippa kvällssolen på terrassen?  
Förlänga sommaren?  

Eller bli av med ljuset som stör TV- eller dataskär-
men. Med Nordic Light kan du välja olika typer av 
solskydd som persienner eller vävar som släpper 
in eller stänger ute sol, ljus och värme till den grad 
du har behov av. Och inte nog med det. Du kan 
få dem i ett flertal färger och kombina tioner. Med 
automatisk fjärrstyrning eller manuell styrning 
kan du ändra de flesta solskyddens position efter 
dagsljusets förändring under dagen. 

Har du olika typer av fönster i rummet? Eller vill  
du ha olika typer av solskydd i samma rum?  
Inga problem. Färgskalorna för flera av de olika 
produkterna är koordinerade så att du utan vidare 
kan välja en plisségardin som matchar det större 
fönstrets lamellgardiner.

Vårt markissortiment är anpassat i färgskalan  
till nordiska husfärger, och bäst av allt – du kan 
vara säker på att produkterna tål vårt hårda väder 
med regn och vind utan att gå sönder, tappa 
färgen eller rosta.

Solskydd – det nya fräcka sättet att inreda

Valmöjligheterna när det gäller solskydd har 
 faktiskt på senare år blivit så många att allt fler   
köper våra produkter för att de adderar en 
 personlig touch i hemmet.

Men det är inte alltid lätt att välja. Med denna 
broschyr vill vi ge dig inspiration inför mötet med 
din Nordic Light återförsäljare, som kommer att 
hjälpa dig med bästa valet för just ditt hem.

Bengt Hässel 
Sälj- och marknadschef Hunter Douglas ScandinaviaALUMINIUMPERSIENN ROULETT



TERRASSMARKIS FA40 RULLKAPPA

STYR MED  
FJÄRRKONTROLL!
Det bekväma sättet att  
styra solskyddet efter  
dagsljuset. Här ser du  
några modeller.
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TESTAD FÖR VINDKLASS 1–3
Nordic Lights markiser är CE-märkta och testade för vindklasserna 1–3, 
där tre betyder en vind på 10,5–13,4 m/sek. Så du kan vara säker på 
att de klarar vårt hårda nordiska väder!
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ATT TÄNKA PÅ NÄR  
DU VÄLJER MARKISER
Om man vill få bort starkt solljus och värme inomhus så är en markis det allra bästa  
sättet att lösa problemet. I Nordic Lights sortiment finns olika slags utvändiga solskydd 
som screens, fönster-, korg-, balkong-, terrass- och sidomarkiser. 

När du väljer markis så tänk på markisens storlek, vilket väderstreck den ska monteras i,  
om läget är vindutsatt, och hur solen faller. Därefter kan du titta närmare på vilken  
 typ av väv du vill ha och dess ljusavskärmande egenskaper. Sedan kommer det roligaste  
– att bestämma färger och mönster så att markisen matchar precis ditt hus. 

AUTOMATISK SOL- &  

VINDMANÖVRERING  

AV DIN MARKIS!



GRÅ
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FÖRLÄNG  
SOMMAREN 

  
Nordic Light solskydd är  gjorda för att klara det hårda  nordiska vädret.

SNYGGA  
STATIV-FÄRGER
Färgerna ovan är standardfärger,  
ytterligare 10 finns på lager,  
och mot beställning kan du få  
vilken färg du vill.

MARKISEN GER DIG ETT EXTRA UTERUM!

TERRASSMARKIS FA4O

OLIKA SLAGS VÄVAR  
GER OLIKA RESULTAT

Vill du stänga ute den bländande  
solen men behålla ljuset?  
Våra screenvävar har olika 
ljusgenomsläpp beroende på  
om de är twill- eller korsvävda.

FRÅGA  
– SÅ BERÄTTAR VI MER !

SCREEN VS70

TERRASSMARKIS FA62

SVART

VIT



Behöver du ett tillfälligt sol-, vind-  
eller kanske insynsskydd? 

SIDOMARKISEN LÖSER PROBLEMET!

GE HUSET ETT LYFT MED

SIDOMARKIS SA50MARKISOLETTE MT74

FÖNSTERMARKIS DA42

FÖNSTERMARKIS DA42

MARKISOLETTEN  

Det lite mer diskreta  

mellantinget mellan  

markis och screen.

Visste du att du kan lacka 
ställningen i en färg som passar husets fasad?
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FÖNSTERMARKIS FA42

TERRASSMARKIS FA20ZIP SCREEN ZS82

UTVÄNDIGA SOLSKYDD!

EXTRA  PRISVÄRD



GÖR OM DITT HEM 
MED SOLSKYDDS-
GARDINER! 
Välj mellan strukturerade plissé gardiner 
där ljuset förstärker mönstret, eller ge 
rummet en trendig färgklick med en ny 
persienn, rull- eller lamellgardin. 

GE DITT HEM EN 
PERSONLIG STIL!
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PLISSÉGARDIN

SOLSKYDD – DET NYA SÄTTET ATT INREDA

LÄTTSKÖTT  
De flesta solskydden  

kan tvättas av i duschen!



DUETTE® 
– SNYGGT OCH ISOLERANDE  

PÅ SAMMA GÅNG

Med Nordic Lights produkter får du en mängd färger  
att välja bland som du lätt kan matcha med din övriga  

inredning. Några av produkterna är dessutom  
färgmatchade sinsemellan, så du kan ha olika typer  

av solskydd i samma rum och ändå vara säker på  
att de harmonierar tillsammans.

M-SCREEN 8505

MATCHA MED  
SOFFAN ELLER 

KUDDARNA 

CELLGARDIN DUETTE®

CELLGARDIN DUETTE

GARANTERAT BARNSÄKERT
Var helt säker på att EU-kraven är 

uppfyllda. Läs mer på sidan 14!

ALDRIG MER SOL  
PÅ BILDSKÄRMEN!
Blir du störd av sol på TV- eller bildskärmen? 
Välj ett solskydd som släpper in ljus men  
inte sol. Våra vävar finns i flera färger och 
blockerar solens strålar till 95 %.
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ALUMINIUMPERSIENN ROULETT

RULLGARDIN SENSESLAMELLGARDIN LUXOR

LAMELLGARDINER FÖR  
STILRENT DESIGNADE HEM
Passar extra bra i moderna hus med fönster från tak till golv 
och kan monteras i vilket fönster som helst, även sneda.  
Finns i ett flertal färger, mönster och med olika reflekterande 
och mörkläggande vävar. 

ROULETT PERSIENNEN  
SOM ALDRIG BLIR OMODERN
Bäst på att styra dagsljuset dit du vill.  
Finns i över 100 färger, med blank eller matt yta.
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DAMMAVVISANDE  VÄV FÖR ALLERGIKER!

SNYGGA OCH  
FUNKTIONELLA  
RULLGARDINER
Den traditionella rullgardinen har blivit modern igen och kan fås  
i ett flertal färger och mönster med fördunklande till mörkläggande 
egenskaper. Finns även med flamskyddande väv om du har en 
 öppen spis i närheten och med dammavvisande väv för allergiker.

RULLGARDIN SENSES



PLISSÉ-GARDINER  
ENKELVÄVD  
OCH ELEGANT
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Tack vare DUETTES® unika cellvävskonstruktion kan du spara  
energikostnader med upp till 25 %. Cellerna isolerar och stänger ute värme på 

sommaren och kyla på vintern.Den ljudisolerande effekten får du på köpet.

TRENDIG & ISOLERANDE  
VECKAD VÄV  

I HUNDRATALS FÄRGER
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CELLGARDIN DUETTE® 

SLIPP KALLRAS MED DUETTE® 
Stäng ute såväl kyla som värme  med cellgardinen DUETTE® – och spar energi på köpet!

DUETTE®GARDINER – DET SMARTA KLIMATVALET

CELLGARDIN DUETTE® 



BARNSÄKRA 
SOLSKYDD  
ENLIGT NYA  
EU-REGLERNA!

Fr.o.m. 2014 finns det EU-direktiv* på hur invändiga solskydd ska vara konstruerade 
och monterade för att vara barnsäkra. Med Nordic Lights produkter kan du vara helt 
säker på att dessa regler är uppfyllda och att återförsäljaren vet vad som gäller.  
Leta efter den orange barnsäkerhetsetiketten! 

Och tveka inte att höra av dig om du har frågor – barnsäkerhet är ett ämne som 
 ligger oss varmt om hjärtat.

*EN 16433, EN16434 , EN16432 och EN13120.

WARNING

WAARSCHUWING

MISE EN GARDE

WARNUNG

ADVERTENCIA

ADVARSEL

ATTENZIONE

ADVARSEL

AVISO

VARNING

UYARI

VAROITUS

OSTRZEŻENIE

UK NO

NL PT

FR SV

DE TR

ES FI

DK PL

IT 2013
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Tag chansen att titta i provböcker från  
våra kollektionsboxar hos din Nordic Light 
återförsäljare. Då kan du i lugn och ro 
känna och se de olika kvaliteterna och 
färgerna.

LÅT DIG INSPIRERAS 
AV VÅRA NYA  
KOLLEKTIONSBOXAR!

FÖNSTERGUIDE
Oavsett vilken form ditt fönster har, har vi ett solskydd för dig!

NORMALT FÖNSTER 
• Persienn
• Rullgardin
• Lamellgardin
• Plisségardin
• Duettegardin

FÖNSTER FRÅN 
TAK TILL GOLV
• Lamellgardin

TAKFÖNSTER
• Plisségardin
• Duettegardin

FÖNSTER MED 
UDDA FORMER
• Lamellgardin
• Plisségardin
• Duettegardin
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HUR KAN VI HJÄLPA DIG 
MED DINA SOLSKYDD?

Kontakta oss gärna! 
Besök oss på www.nordic-light.com.

Här finner du Nordic Lights återförsäljare.
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