SVENSKT HANTVERK
av människor, för människor

SVENSKT
HANTVERK
AV HÖG
KVALITET
D e t h ä r ä r S t y R a®

StyRa® är ett svenskt varumärke som
ägs och produceras av KD Solskydd i
Värmland. Solen och hur den påverkar oss är grunden i alla våra
produkter. Bakom varje produkt står
erfarna medarbetare som försäkrar
dig om en produkt av högsta kvalitet.
Våra produkter går att köpa i välsorterade solskyddsbutiker runt om i
Sverige.
Arkitektur, funktionalitet och design
är oerhört viktigt för oss på StyRa®.
Vårt mål är att producera förstklassiga,
funktionella solskydd som passar just
dig och ditt hem oberoende av hur det

ser ut. Med design och arkitektur i
åtanke skräddarsyr vi produkter som
följer dagens trender och nyheter.
En StyRa®-produkt går därför aldrig
ur tiden!
Samtliga produkter produceras med
de bästa vävarna som går att hitta i
Europa och präglas av hög kvalitet
och design. StyRa® står bakom sina
produkter till 100% och vi är stolta
över de solskydd vi tillverkar. Med ett
brett sortiment för både inne- och
utemiljö finns det en StyRa®-produkt
för alla.

Så här jobbar vi:
Att kontr ollera solens effekt p å b ästa sätt är
grunden i vårt kundlöfte.

Varumärket StyRa® bygger på fyra
värdeord. Dessa är energi, ekonomi,
ergonomi och estetik.
Att ett hem är energieffektivt blir allt
viktigare och därför skapar vi produkter
som låter dig isolera värmen där du vill
ha den. På detta sätt både sparar och
ger du energi samtidigt som du kan
kontrollera temperaturen inne. Detta
är inte bara energismart, utan också
ekonomiskt.

Målet med StyRa® är att med hjälp
av olika produkter skapa en trivsam
miljö för dig att trivas och frodas i.
Därför tillverkar vi produkter som vi
vet bidrar till en behaglig miljö både
ute och inne. Alla produkter håller
också en hög designkvalitet som gör
dem till en stående inredningsdetalj
i ditt hem. Produkterna är alltså inte
bara ergonomiska, de är snygga
också!

Så här jobbar vi mot en bättre miljö:
S t y R a® v ä r n a r o m m i l j ö n o c h v i g ö r a l l t v i k a n f ö r a t t
m i n s k a v å r t e k o l o g i s k a f o t av t r y c k .

Klimatet på vår jord blir allt sämre och
det beror till stor del på oss människor.
Vi på StyRa® är rädda om vår jord och
därför jobbar vi mot långsiktiga mål
om en bättre miljö.
Produktion av el och värme står
för hela 26% av världens växthusgasutsläpp. Vi hjälper till att minska
denna siffra genom att värma upp
våra fastigheter till största del med
bergvärme. Elen vi använder kommer
dessutom till 100% från förnyelsebara källor.
Trafiken är ytterligare en stor miljöbov
och inrikestransporter står för nästan
en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Många av våra kunder når

vi därför med egna Euro 6 klassade
turbilar som tankas på miljödiesel.
Detta resulterar i säkrare leveranser
och minimerar användningen av emballage som i sin tur också minskar
vårt avtryck på miljön.
Restmaterial har också en negativ
påverkan på miljön. För att det restmaterial som uppstår i vår produktion
inte ska ha effekt på miljön återvinner
vi allt via Stena Recycling.
Det krävs långsiktiga och gemensamma mål på internationell nivå för att
bromsa pågående klimatförändringar.
Ingen kan göra allt men vi på StyRa®
gör vad vi kan för en bättre miljö.
Källor: Naturvårdsverket/Naturskyddsföreningen

THE EYE
OF RA
Solguden Ra

Under flera olika tidsepoker dyrkades guden Ra i
Egypten. Ra associerades med solen och ansågs
vara den allra högsta av alla gudar. Därmed
förknippades guden Ra med makt och man tror
att ordet Ra möjligtvis är en variant av ordet sol.
Ra färdas varje dag över himlen, bärandes på en
solskiva.
Egyptierna hänvisade ofta till solen och månen som
“ögon” för olika gudar. Solögat benämndes således
för “The Eye of Ra”. Det hade en våldsam kraft och
sågs som en feminin motsvarighet till solguden Ra.
Det sägs att det hade en sådan kraft att den försvagade alla Ra’s fiender.
Solen som objekt kan ha olika betydelser men
för egyptierna representerade den tillväxt, värme,
förnyelse och ljus.

T h e E y e o f R a + S t y R a®
Tanken bakom StyRa® är att vi med hjälp av olika
hjälpmedel ska kunna styra över solen. Precis som
“The Eye of Ra” sades dämpa fiendernas kraft,
vill vi kontrollera solens kraft med våra produkter.
Utifrån denna tanke och med grund i egyptiernas
tolkning av solen växte varumärket StyRa® fram.
Om ni tar en titt på vår design kan ni se hur en enkel
version av “The Eye of Ra” återkommer i vår logotyp.
Samtidigt lägger vi vikt vid att betona Ra’s betydelse
i vårt varumärke.
Vi på StyRa® älskar solen, och att styra över den.

TA C K F Ö R V I S AT I N T R E S S E !
w w w. s t y r a s o l s k y d d . s e

