ETT RUM UTE
Inspiration till din uteplats, terrass,
altan och balkong.

ETT
RUM
UTE
Uteplats, terrass, altan - kärt barn har många namn. Vår
favoritplats på sommaren och dit vi längtar när vintern är som
mörkast. “Ett rum ute” där du kan njuta när solen står som
högst behöver såklart någon form av solskydd. Men vad för
solskydd du behöver är unikt för just ditt “rum”.
Bläddra vidare och inspireras av våra lösningar för uteplatser,
altaner, terrasser och balkonger.
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I denna broschyr märker vi ut de vävar som syns i bilderna.
Dessa vävfärger kanske inte återges exakt i tryckt format.
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Uteplatsen/
terrassen
Terrassmarkisen - kanske det bästa tillbehöret till din uteplats. En
Terrassmarkis är en klassisk och funktionell markis utformad för dig
att vistas under. Perfekt för uteplatsen där du vill ha skugga.
Våra terrassmarkiser finns i flera olika modeller och till skillnad från
en vanlig fönstermarkis med fallarmar går en terrassmarkis rakt ut
från väggen med en liten lutning. Det medför att du kan vistas under
markisen och placera vad du vill under den, till och med bord och
stolar för en skuggad matplats.
Sandatex
5380/727

Dickson
U190

En terrassmarkis kan regleras
med både vev och motor. Men
gör som 8 av 10 svenskar och
motorisera din markis för mycket
smidigare användning. Du styr
den då enkelt via en fjärrkontroll eller till och med
via din smartphone.
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Uteplatsen/Terrassen

Sandatex
97

Bild: Sandatex.se

Vackra vyer men ack så varmt det kan
bli. Har du kanske en takterrass som
behöver lite kärlek i form av ett solskydd?

Sandatex
15/515

En Terrassmarkis fungerar precis lika bra
uppe på takterrassen som till altanen
nere på marken. Den ger ett fantastiskt
skydd mot den starka solen och låter dig
spendera tid på terrassen trots att solen
står som allra högst. Markisen låter dig
också behålla din utsikt!
Även en Terrassmarkis DUO är ett utmärkt val till takterrassen. Läs mer om
denna på nästa sida.
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Uteplatsen/Terrassen

Sandatex
5380/327

Terrassmarkis DUO är en helt
fristående markis som ger stora
möjligheter till solskydd. Du kan
placera den precis vart du vill på
uteplatsen eller terrassen, och till
och med över poolen om du så vill
det. En DUO kan täcka en yta på
upp till 36m2 och styrs enklast via
en fjärrkontroll eller din smartphone.
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Uteplatsen/Terrassen

Tips!

Låt växter och blommor klättra på
pergolan för ett grönskande och
vackert ”uterum”!

Pergola
Med en Pergola skapar du en illusion av ett rum
ute. Det är inte bara ett praktisk och funktionellt
solskydd utan också estetiskt tilltalande. Med våra
olika varianter, tillval och designfördelar kan du
skapa en pergola som harmoniserar perfekt med
din trädgård och hus, vare sig det är ett sekelskifteshus eller en modern villa.
Pergolas går att montera mot vägg, över befintlig
altan eller ställas helt fristående över uteplatsen.
En Pergola är också en produkt som kan levereras
helt vattentät och är då inte bara ett solskydd utan
även ett regnskydd.
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Serge 600
030 030

Inglasade
altanen
Den inglasade altanen är nog den mest förekommande i Sverige. Ett otroligt
populärt och snyggt uterum! Men med stora och många öppna glasytor är det
nästan ett recept för att bilda höga pressande temperaturer och jobbig sol under
sommarmånaderna. Och det är ju då som vi vill använda vår altan som mest!
Lyckligtsvis finns det lösningar för detta och de har vi såklart.
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Zip Screen
Det mest effektiva sättet att stoppa värmen från att komma in på din altan
är med ett utvändigt solskydd. Med en Zip Screen monterad på utsidan av
dina fönster och dörrar stoppar du den mesta värmeinstrålningen samtidigt
som du behåller din utsikt tack vare den tekniska väven. En Zip Screen är
utformad för att utstå mycket vind och vid vissa utföranden klarar den även
stormvindar. Den kan också användas som ett insektsnät när dörrarna och
fönstren är öppna.
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Inglasade altanen

Takzip
Även genom taket flödar solen och värmen in,
speciellt om du har ett glastak. Lös detta med en
Takzip som kan monteras både på utsidan och
insidan av glaset. Snyggt och stilrent men framför
allt väldigt effektivt!

Soltis 92
92-2053

INSEKTSInsektsnät
NÄT

Tips!

Om du vill ha en nättare produkt som ska
sitta på insidan finns våra Duettegardiner i
en plafondmodell för montering på insidan
av glaset.
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Sommaren för med sig jobbiga insekter och dessa vill vi såklart inte ha
in. Med ett insektsnät kan du ha fönster
och dörrar på glänt utan att få in en
massa objudna gäster.
Våra insektsnät finns för både fönster
och dörrar och allt tillverkas efter dina
mått för absolut bästa passform.

15

Inglasade altanen

Rullgardin &
Lamellgardin,
Stellar 1501

Invändiga solskydd
Ett invändigt solskydd på din inglasade altan är ett utmärkt val som både sol- och
insynsskydd. De tar bort de allra skarpaste strålarna och reflekterar också en del av
värmen. Fördelarna med ett invändigt solskydd i stället för ett utvändigt är att du kan
reglera det lite hur du vill och ställa det i flera olika lägen. Till exempel Lamellgardiner
är oerhört populärt i inglasade altaner, just för att man kan vinkla lamellerna efter var
solen lyser eller dra dem helt åt sidan för att få fri utsikt.
Med ett invändigt solskydd blir också altanen mer ombonad och man får ett mysigt
och inbjudande uterum.
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Dickson
0001

Balkongmarkis
En balkongmarkis är ett läckert och smidigt alternativ till parasoll på
balkongen. Markisen spänns enkelt upp mellan golv och tak, helt utan
skruvhål i fasaden. Har du ingen balkong ovanför kan markisen enkelt
fästas i väggen i stället. En prisvärd investering som gör att du kan utnyttja din balkong alla timmar på dygnet, till och med vid lättare regn.

Balkongen
Under vår- och sommarmånaderna blir temperaturen på balkongen lätt outhärdlig
när solen gassar på. Detta medför att du inte kan njuta av din balkong många
timmar på dygnet men också att temperaturen inomhus stiger.

Tips!

Visste du att vi även har balkongskydd som
du kan få i precis samma färg som markisen?
Prata med din närmaste återförsäljare för
mer information och inspiration.

Med ett solskydd på din balkong säkrar du skön skugga samtidigt som du sänker
temperaturen inne med flera grader.
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För fler tips, idéer & inspiration gilla
StyRa Solskydd på Facebook
och följ @styrasolskydd på
Instagram.

www.styrasolskydd.se

