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Snyggare 
solfaktor 
ger högre 
mysfaktor

Ä lskar du också att njuta av solen hemma på bal-

kongen eller uteplatsen? Ibland kan det förstås bli   

i varmaste laget, även inomhus. 

Med StyRa® solskydd kan du själv styra över ljus 

och skugga. Eller mörklägga helt om du så önskar, för att slippa 

blänk som stör din skärmtid, eller vakna utvilad till en ny dag.

Vilka solskydd som passar ditt hem bäst, beror förstås på vilka 

funktioner och vilket utseende du föredrar. 

Svensktillverkade kvalitetssolskydd är en investering som skapar 

nya användbara rum och ökar värdet på din bostad. De skyddar 

ytor och inredning mot solblekning, hindrar insyn, isolerar mot 

både värme och kyla, fungerar som ljudabsorbenter och stänger 

ute insekter och andra objudna gäster med en knapptryckning.

Med smakfull design i rätt nyans och material, bidrar en genomtänkt 

solskyddslösning till att förnya ditt hem både exteriört och interiört.

Ljus, mörker eller skön skugga?
Våra solskydd låter dig styra.

Smartare solskydd – året runt

Din närmaste StyRa-återförsäljare demonstrerar gärna lösning-

arna som gör uteplatsen till favoritplatsen oavsett sommarväder. 

Bra solskydd förlänger säsongen och låter dig ta vara på varje 

timme av sommaren. Vintertid stoppar de kallras, sänker energi-

förbrukningen och hjälper dig släppa in precis lagom mycket av 

den låga vintersolen, i väntan på det skarpa vårljuset. 



sidomarkis

En terrassmarkis svalkar på dagen och håller kvar värmen 
på kvällen. Välj till stämningsskapande LED-belysning i 
markisarmarna som höjer mysfaktorn.

StyRa® Sidomarkis är en praktisk, utdragbar avskärmning 
som gör din uteplats lite mer ombonad. Behåll utsikten 
samtidigt som du tar bort insyn och vind.

Tips! En terrassmarkis mår bäst av att utrustas med en 
vindvakt. StyRa® har flera smarta lösningar för detta.

terrassmarkiser

UTOMHUS



Skapa ett 
extrarum 
utomhus



Vindsäkra StyRa® Zip Screen kan 
du använda nästan  oavsett vad 
väderleks rapporten säger.

UTOMHUS



Sätt hemmets komfort i
system. Du kan styra allt  
du pekar på med  
Connexoon eller  
TaHoma.

Bli kung över 
alla solskydd

zip 
screen 

Zip Screen fungerar som 
en dynamisk vägg och tål 
stormvindar upp till 32 m/s.

Systemets och vävens unika egenskaper 
erbjuder dig alla funktioner du kan önska 
av ett solskydd, inklusive utsikt.



Våra fönstermarkiser finns i lika många varianter 
som det finns fönster. Låt motorn sköta vevandet!

fönstermarkiser
UTOMHUS



designspace

På DesignSpace kan du se våra 

inomhuslösningar och prova ut 

vilken design som bäst matchar 

ditt hems interiör och funktionerna du 

vill ha. Verktygets stora utbud av färger, 

vävar och mönster gör det enkelt att se 

möjligheterna och visa dina val för din 

StyRa-installatör.

Välkommen in på 

designspace.styrasolskydd.se 

PROVA EN SMARTARE VÄG

TILL RÄTT LÖSNING I DITT HEM

Osäker på färg eller 
funktion? Din StyRa- 
butik har alla svaren!



plissé

Rätt plisségardin lyfter 
hela rummet, isolerar 
och skyddar mot insyn

Plisségardinen och den dubbla varianten Duette® 
finns i flera färger, mönster och djup och fungerar fint 
som alternativ eller komplement till vanliga gardiner.

Vill du styra dina gardiner med fjärr-
kontroll, mobiltelefonen eller din smarta-
hem- lösning? Då väljer du med fördel en 
 motoriserad Duettegardin. Motorn drivs med 
laddbara batterier eller via transformator.

Plisséväven erbjuder ett mer 
ombonat alternativ till persienner.

INOMHUS



Energismarta Duette® stänger 
ute värmen på sommaren och 
kylan på vintern. Den flexibla 
gardinen är lätt att ställa in 
perfekt för lagom ljusinsläpp, 
samtidigt som den skyddar ditt 
hem mot insyn. Duette® finns 
även för tak- och snedfönster.

duette

Blackout kallas 
mörkläggnings-
gardinen för 
sovrummet eller 
din hemmabio.

Duette® är en 
dubbel plissé gardin 
med motveck som 
bildar effektivt 
 isolerande celler.

Ta kontroll över 
nattsömnen



INOMHUS



persienner

lamellgardiner

StyRa® Persienn 25 mm är ett 
flexibelt solskydd med många 
installationsalternativ.

Våra persienner är lättanvända 
och  levereras alltid barnsäkra.

Den frihängande modellen monteras 
på fönsterbågen, i vägg eller i tak 
och kan även regleras med motor.

En neutral grundfärg kan 
lätt kombineras med önskad 
insticksfärg, som en elegant 
inredningsdetalj.

Lamellgardinen finns i ett 
flertal färger och mönster. 

StyRa® Lamellgardin är den 
optimala lösningen för att 
solskydda större glaspartier 
som vinklade nockfönster 
eller inglasade altaner.



rullgardiner
Rullgardin L passar stora 
fönster ända upp till fyra 
meters bredd. Välj mellan 
hundratals kombinationer 
av vävar och färger.

DUO-gardinens 
moderna uttryck 
och flexibla design 
förenar utsikt och 
ljusinsläpp med sol- 
och insynsskydd.

Moderna rullgardiner 
fungerar för så mycket 
mer än mörkläggning 
av sovrum. Våra passar 
de flesta fönster och 
användningsområden. 

INOMHUS



insektsnät

Vill du släppa in den friska 
sommarluften, men slippa 
flugor och mygg?

StyRas insektsnät är perfekta till 
kök, sovrum och andra delar av 
hemmet där du vädrar ofta.

Vädra på skuggsidan, 
så undviker du att få in 
den varmaste uteluften.



Vi finns i över 100 
 butiker runt om i 
 landet – från Kalix i 
norr till Malmö i söder

HITTA DIN ÅTER-
FÖRSÄLJARE HÄR:

 

STYRA ÄGS OCH 
PRODUCERAS AV 
KD | SOLSKYDD AB




