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Visualisera ditt hem med nya solskydd
Design Space är ett avancerat men lättanvänt verktyg som låter dig visualisera ditt nya solskydd. I olika rumsmiljöer som ex.
badrum, barnrum, vardagsrum eller kök kan du prova dig fram till vilket solskydd som du själv tycker är bäst. Välj bland alla
StyRa’s interiöra produkter som ex. rullgardin, Duettegardin, lamellgardin eller persienn. Det finns oändliga möjligheter och till
varje produkt väljer du själv vilken väv som ska sitta i produkten, ex mörkläggande eller transparent.

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass
är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter.

StyRa® utvecklas och produceras av KD Solskydd och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. www.styrasolskydd.se
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StyRa® Design Space är ett verktyg för dig som konsument att i lugn och ro testa vilket
solskydd som skulle passa dig och ditt hem. Lek med fantasin i skapandet av ditt drömrum eller använd verktyget för att hitta en
lösning till ditt befintliga behov. Skriv ut förslaget och ta med till närmaste StyRa® återförsäljare så hjälper de dig vidare.

Såhär fungerar Design Space:
1. Första valet du får är att välja vilken typ av rumsmiljö som du vill
jobba i. Under varje rumskategori finns olika rum med olika stilar
som du kan välja mellan. Klicka på det rum som passar dig bäst.

3. I nästa steg väljer du väv/färg till den produkt du valt. Listan
visar alla vävar som finns till just denna produkt. Du kan också
selektera dina alternativ genom att välja vävegenskaper och färg.
Håll muspekaren över vävegenskaperna för att se vad respektive
symbol betyder. Du kan också, om du vet namnet på en väv, söka
direkt på detta. När du bestämt dig för väv klickar du på den så
skapas ditt rum. Ångrar du dig och vill testa en annan väv är det
bara att klicka på ”sök väv” fliken till vänster i bild och välja en
annan.
Tryck på i som finns under varje väv för mer information om just den
väven samt en större bild.

2. Nästa steg är att välja vilken produkt du vill ha i ditt fönster.
Alla invädiga produkter från Styra® finns att välja mellan.

4. För att få rummet lite mer likt ditt egna rum kan du ändra färg
på rummets väggar. Detta gör du genom att klicka på ”väggar” till
vänster i bild. I listan finns oändligt med färger att välja mellan.
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5. Vill du jämföra två olika produkter kan du göra detta genom
att klicka på <|> symbolen längs med högersidan. En A och B
sida skapas då. Klicka på flikarna till vänster i bild för att göra
dina val. Du kan byta produkt helt om du vill eller bara ändra väv
och färg. Du kan sedan dra i linjen fram och tillbaka för att växla
mellan de två alternativen.
Tryck på X:et för att avsluta jämförelsevyn. Den sida som är aktiv
appliceras då i hela rummet.

7. Fyll i en e-postadress att skicka till eller klicka på ”YOUR
ROOM CONFIGURATION” för att ladda ner en pdf.
OBS! Du måste också fylla i en giltig e-postadress att skicka
mejlet från.
= nedladdningssymbol

6. När du är nöjd kan du spara ner ditt rum som en pdf eller mejla
den till dig själv genom att trycka på knappen ”DELA” som finns
till vänster i bild. Därefter klickar du på symbolen för e-post. Du
kan också dela till Facebook eller Twitter om du vill det.
= delasymbol
= e-postsymbol

