
FÖR HUSENS ALLA 
FÄRGER

Inspiration och tips på hur du väljer rätt 
markis till ditt hus.
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Med en snygg markis kan du enkelt höja ditt hus karaktär 
och utseende. En markis kan ge fasaden ett mjukt och 
milt intryck, men den kan också göra huset dramatiskt och 
kontrastrikt. Allt beror på vilken modell och färg du väljer på 
markisen.

Bläddra vidare och inspireras av alla våra lösningar i olika 
modeller och färger.

FÖR
HUSENS
ALLA
FÄRGER

I denna broschyr märker vi ut de vävar som syns i bilderna samt tipsar om olika 
vävfärger. Dessa vävfärger kanske inte återges exakt i tryckt format.
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Randiga vävar gör sig också 
otroligt bra till mörka hus och man 
får då ett mjukare och charmigare 

utseende. Håll dig dock till den 
svarta, gråa och vita färgpaletten 
för att behålla husets karaktär! 

Sandatex 5372 Dickson 8931

 Dickson D304Sandatex 792/97

Sandatex 790 Dickson 8919

Sandatex 15/79 Dickson U389

Dickson U409Sandatex 986/15

Sandatex 727/515 Dickson 8396

Dickson U095Sandatex 107/515

Sandatex 107 Dickson 6028

Bild: Sandatex.se

Bild: Sandatex.se

Svarta
hus
Mörka och svarta hus har ett karaktäristiskt och 
kontrastrikt utseende i sig självt. Med rätt markis 
kan du förstärka detta utseende eller förändra det 
totalt. Med en traditionell fönster- eller terrass-
markis ger du huset ett mjukare uttryck som drar 
ner det hårda och rustika. 

Vi rekommenderar en väv i en neutral färg på 
markisen för att ändå behålla det strama 
utseendet.

SandatexSandatex
5380/727

SandatexSandatex
5173/24
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Bild: Sandatex.se

SandatexSandatex
5380/727

Profilfärger

Visst är det snyggt med helsvarta profiler, men 
du kan faktiskt också få profilerna lackade i 
precis vilken färg du vill. Detta gäller för alla 
våra markiser, Screens och Zip Screens.

Vill du göra valet lättare så har vi alltid vitt, grått 
och svart som standard på våra markiser och 
Screens.
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Svarta hus är det ultimata huset att matcha med Zip Screens. Med sin moderna och mini-
malistiska design är Zip Screens ett perfekt komplement till den karaktäristiska fasaden. Välj 
väv åt det mörkare hållet för att få zippen att smälta in i fasaden. Vill du i stället skapa än mer 
kontrast väljer du en ljusare väv som står ut från fasaden. 

Kom dock ihåg att ju ljusare väv desto mindre ser du ut genom väven. Så vill du behålla så 
mycket som möjligt av din utsikt väljer du väv i en mörkare nyans. 

Serge 600 002 002

Serge 600 007 007 

Serge 600 002 007 

Serge 600 001 002

Serge 600 001 010

Serge 1% 010 010

Serge 600 010 010

Serge 600 030 030

Serge 600Serge 600
002 002

Serge 600Serge 600
010 010
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Sandatex 15

Dickson 0001

Dickson 7132

Vita
hus
Vita hus är både vackra och vanligt förekommande här i 
Sverige. Att låta markiserna gå ton i ton med ditt vita hus är 
ett smart sätt att ge ditt hus ståtlighet och karaktär. Du får 
också ett elegant och harmoniskt uttryck och huset får en 
enhetlig färgpalett som är lätt för ögat att ta in.

SandatexSandatex
15/515

DicksonDickson
0001



1312

Modernt vitt hus med Zip Screens med en mörkgrå 
väv som sänker inomhustemperaturen och 
låter dig behålla din utsikt. 

Serge 600 Serge 600 
001 010
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Du kan med fördel också bryta 
av din vita fasad med markiser i 
starkare kulörer som till exempel 

blått eller rött. Detta lyfter ditt hus till 
nya nivåer och ger det en dekorativ 
färgklick. På så vis skapar du också 

en häftig kontrast som bryter av 
snyggt mot resten av huset.

 Sandatex 56Dickson 7330 Dickson U402

Dickson 8556 Sandatex 792/98 Sandatex 5379/24

 Sandatex 407/373 Sandatex 24 Dickson 6022

Bild: Sandatex.se

Bild: Sandatex.se

SandatexSandatex
407/392

SandatexSandatex
73

DicksonDickson
0034
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Bild: Sandatex.se

Dickson 0001Sandatex 15/515 Sandatex 15/79

Sandatex 15/14Dickson 7133 Sandatex 986/15

Sandatex 5400/727Dickson U189 Dickson D307

Träfärgade
hus
Något som blivit populärt på senaste är de moderna boxiga ”trä-
husen” som kännetecknas av minimalism och naturliga material-
val. Markiserna har uppdaterats och utvecklats de senaste åren och 
alla våra markiser har därför en modern och stilren design. Det gör 
att de passar utmärkt på den moderna villan! Vi rekommenderar att 
välja en markis i en diskret, neutral ton för att behålla den nutida 
känslan trähus har.

DicksonDickson
U409

SandatexSandatex
5380/107
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Till dessa moderna trähus är Zip Screen ett utmärkt 
val av markis då man inte bryter husets rena linjer. 
De smälter in i fasaden på ett snyggt sätt och 
moderniserar huset ännu mer om det nu är möjligt. 
Ett snyggt solskydd som går hand i hand med den 
minimalistiska stilen som trähus ofta har.

Serge 1% 007 007

Serge 600 001 061

Serge 600 010 011

Serge 600 032 032

Serge 600 033 033

Serge 600 030 030

Vår svar
taste 

   väv!

Helsvarta Zip Screens gör sig 
oerhört snyggt till den lite 

mörkare träpanelen!

Tips!

Serge 600Serge 600
010 010
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Gula,
gröna

& röda
hus

De färgglada husen piggar upp våra gator med en härlig 
färgklick. Nackdelen med ett färgglatt hus är dock att det 
kan vara svårt att matcha fasaden med annat. Men det 
behöver inte vara så svårt egentligen. 

Du kan här gå två olika vägar när du väljer färg på dina 
markiser. Antingen plockar du upp färgen på husets fasad 
eller så bryter du av mot fasaden med en helt annan färg 
på markisen. Oavsett vilken väg du väljer så lovar vi att det 
finns en färg som passar just ditt hus.

Dickson 8600Dickson 7548 Sandatex 5407/84

Sandatex 11Sandatex 407/16Dickson 0806

Dickson 0853Dickson 7560 Sandatex 84

Bild: Sandatex.se

Bild: Sandatex.se

Att välja “ton-i-ton” färger betyder att man 
använder sig av kulörtonlika färger från 
samma färgfamilj. Färgerna har således 
samma kulörton men olika nyanser, alltså 
skiljer de sig i svarthet och färgstyrka. 
Färgerna kan därför vara både ljusa och 
mörka men fortfarande gå ton i ton.

Plockar du upp fasadens färg och väljer 
en markis som går ton i ton med fasaden 
ger du ditt hus ett vackert och harmoniskt 
uttryck. 

SandatexSandatex
873/78

DicksonDickson
U395

SandatexSandatex
15/93
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Bild: Sandatex.se

SandatexSandatex
792/98

.. man kan byta väven på en be-
fintlig markis? 

Har du markiser idag där väven ser 
lite sliten ut eller har du kanske målat 
om huset och vill ha en annan färg 
på markiserna? Med stor sanno-
likhet går det att byta bara väven på 
markiserna så att de ser som nya ut 
igen, precis som på bilden!

Visste du att..
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En av de absolut snyggaste 
färgkombinationerna är rött 
och ljusgrått. Sobert, stilrent 
& riktigt snyggt!

DicksonDickson
0001

Att bryta av mot fasaden och välja en markis i en helt annan 
färg är både snyggt & kontrastrikt. Men tänk då på vilka 
färger du matchar med varandra. Alla färger går inte ihop! 
Ett tips är att välja en neutral färg då de fungerar med vilka 
andra färger som helst utan att det skär sig.

Sandatex 15/93

Dickson U408

Sandatex 4215/97

Bild: Sandatex.se

SandatexSandatex
97
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Gråa
hus
Grått är det nya vita och finns i oändligt många olika 
nyanser. Grått är en bra basfärg för andra färger men ett 
säkert kort är också att bara blanda flera olika nyanser 
av grått. Det binder samman hela huset och skapar ett 
enhetligt utseende. Det går också att skapa helt olika 
känslor beroende på vilken palett av grått man väljer att 
använda sig av.

DicksonDickson
U104

Den mörka grå paletten utstrålar bland 
annat stabilitet och mogenhet. Och ju 
närmare svart du går desto mer mystisk 
blir den.

Sandatex 97

Dickson U373

Dickson U343

DicksonDickson
8203

Serge 600Serge 600
010 010



2928

Sandatex 5380/327

Sandatex 79

Dickson U190

Bild: Sandatex.se

Markiser som går i ljusa 
och silvriga toner ger ditt hus 
en livlig känsla samtidigt som 

huset andas elegans och 
rofylldhet.

SandatexSandatex
5407/15
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Sandatex 407/16

Sandatex 5407/84

Sandatex 873/78

Sandatex 79

Sandatex 5407/106

Sandatex 107

Våra mest trendiga 
& populäraste 
markisvävar
Är du osäker på vilken väv du ska välja? Här listar vi vävar ur vårt sortiment 
som följer dagens trender och som är populära just nu.

Sandatex 407/324Sandatex 24 Sandatex 5380/24

Sandatex 15/79Sandatex 97Sandatex 107/515

Sandatex 727/515Sandatex 407/79 Sandatex 5380/107

Orchestra 7330Orchestra U408 Orchestra U171

Orchestra D308Orchestra U104Orchestra D113

Orchestra U407Orchestra 6196 Orchestra 8396

Orchestra 7572

Orchestra U399

Orchestra U389

Orchestra U387

Orchestra 8904

Orchestra U393



För fler tips, idéer & inspiration gilla 
StyRa Solskydd på Facebook 

och följ @styrasolskydd på 
Instagram.

www.styrasolskydd.se


