
Solskydd 
utvändigt

Upp till över 90% av den instrålande värmen kan reduceras med rätt 
anpassat solskydd. Så ett enkelt sätt att få uppleva ett bättre och 
billigare boende- och arbetsklimat är att se till att värmen motas i ett  
tidigt skede och inte  kommer in i  byggnaden alls. Du sparar helt  enkelt 
både miljö och kostnader när ni  investerar i  smarta solskydd.

- Solskydd i stilren design



Förläng sommarens underbara kvällar och behåll värmen på uteplatsen med 
en snygg terrassmarkis. Under de soliga dagarna skänker en terrassmarkis 
behaglig komfort för en middagsstund i skuggan. 

Terrassmarkis

Pergola

Letar du efter ett nytt sätt att inreda din uteplats? Pergola är ett 
snyggt och funktionellt alternativ. Under din Pergola sitter du 
skyddad från stark sol och regnskurar. Komplettera med belysning 
och värmelampor så kan du även njuta under kyliga sommarkvällar.



Fönstermarkis
Fönstermarkiser är naturligtvis bra för inomhusklimatet och skyddar 
samtidigt inredningen från starkt solljus. Exteriört ses många gånger 
fönster som huset ögon. Därför bidrar markiser till husets personlighet 
och ger ett snyggt helhetsintryck.

Zip Screen

Zip Screen  är ett tekniskt överlägset solskydd i förhållande till vanliga fönstermarkiser. Den reducerar värme likt få andra 
produkter samtidigt som öppningsfaktorn i väven gör att utsikten finns kvar. Vindtester i högsta klass borgar för en säker 
drift även vid kustnära boenden. 



Vårt huvudkontor finns i Höganäs i nordvästra Skåne. Du hittar vår 

butik på Verkstadsgatan 11 vid handelsplats Bruket med en stor 

utställning av våra olika plisségardiner samt utvändiga lösningar som 

markiser och pergola. Varmt välkommen dit!

Solskydd
– vad passar dig bäst?

Bekvämt
Våra markiser är enkla att använda. 
Vanligaste manövrering  är en motor med 
fjärrkontroll.  Du trycker på knappen och 
markisen åker ut till  önskad, 
förprogrammerad position. Bekvämt!  
Ingen invändig kabeldragning behövs. 

Tryggt
För optimal markisanvändning är det 
förstås säkrast och mest bekvämt att 
använda en sol- och vindautomatik. 
Markiserna sköter sig själva och åker ut vid 
sol, även när du inte är hemma. Skulle 
vinden bli för hård, ja då åker markiserna 
in! Tryggt. Vi har flera automatiker att välja 
mellan och vi kan alltid rekommendera den 
bästa lösningen för just din fastighet, 
oavsett antal markiser eller automatiker.

Vackert
Trots vårt fagra prat om teknik, så är det väl 
ändå väven man ser framför sig när man 
hör ordet markis? Du kan vara lugn, våra 
vävar kommer från världens ledande 
väverier, med svenska Sandatex  som vårt 
första val. Bläddra genom vår 
kollektionspärm och gör ditt val utifrån din 
smak. Vi rådgör gärna om du har svårt att 
välja.

Plisséexperten Sverige AB 
Verkstadsgatan 11
263 39 Höganäs

Tel. 042-22 22 44 
kundervice@plisseexperten.se 
www.plisseexperten.se
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 Terrassmarkis
 Fönstermarkis
 Pergola
 Zip Screen

 Plisségardiner
 Rullgardin
 Lamellgardin
 Persienn

Vi är experter på solskydd till ditt hem. 
Välkommen att besöka vår butik eller kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt 

hembesök.  




