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AN N O N S

KAK Solskydd är proffsföretaget
som hjälper dig hitta rätt markiser
■ KAK Solskydd är din lokala
expert när det gäller moderna
markiser, persienner och
gardiner.
Den diplomerade solskyddsteknikern Thomas Anerönn
är tillbaka i regionen – redo
att hjälpa företag, fastighetsägare och privatpersoner att
välja rätt solskyddslösning.

Det finns många fördelar med att
välja en modern och skräddarsydd
solskyddslösning. Oavsett väder, tid
på dygnet eller årstid kan du se till att
det är rätt temperatur inomhus, samt
att lokalen utnyttjar dagsljuset.
Genom att reglera och nyttja solen
som en naturlig källa till ljus kan den
bostad eller lokal som är utrustad med
en markis eller en rullgardin förbruka
mindre energi och spara mer pengar.
Hos KAK Solskydd finns ett brett
sortiment av solskyddsprodukter. Den
diplomerade solskyddsteknikern Thomas Anerönn erbjuder en helhetslösning som börjar med hembesök. Kunden får sedan tips för att kunna välja
rätt lösningar.
– Vi monterar kundens solskydd på
ett fackmannamässigt sätt. Alla våra
solskydd är måttanpassade, så att kunden får det efter sina önskemål, säger
Thomas Anerönn.
I sitt sortiment har KAK Solskydd

allt du kan tänka dig inom solskyddsprodukter: markiser, persienner, rull-,
plissé- och lamellgardiner, vertikalmarkiser, solskärmar, rulljalusier
och inbrottsgaller.
KAK Solskydd jobbar med stora
och välkända varumärken från Sverige
och även övriga Europa. Det borgar för
hög kvalitet, generösa garantier och
en stor trygghet för kunderna.
Solskydd har gått från att handla
om enklare persienner och markiser till
betydligt mer avancerade produkter.
I dag finns många lösningar där
kunden styr exempelvis markisen från
sin smartphone. Populärt är också automatiserade installationer som själv
anpassar solskyddet efter hur varmt eller kallt användaren vill ha det i lokalen.
– Det går att styra produkterna
med hjälp av sensorer som läser av sol,
vind, regn och temperatur. Och även
tidsstyrning såklart, säger Thomas
Anerönn.

En unik och trygg leverantör

Hos KAK Solskydd finns en unik kompetens. De kan, som enda företag i
Västmanland ståta med följande trippel:
• Medlem i Svenska solskyddsförbundet
• Diplomerad solskyddstekniker
• Diplomerad installatör av utvändigt solskydd

Att KAK Solskydd är medlem i
Svenska Solskyddsförbundet är en
stor fördel för kunden. När man som
kund anlitar ett företag som är medlem i förbundet kan de vara säkra på
att installatören kan hjälpa till med
såväl rådgivning som mätning och
montering.
Medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet är en kvalitetsstämpel. Förbundets ambition är att konsumenter
ska känna att det är tryggt att anlita
medlemsföretag, som exempelvis KAK
Solskydd.
För att få bli medlem i förbundet
måste ett företag och dess representanter ha bred branscherfarenhet
och och kunskap om solskyddsbranschens alla produkter.
Ett medlemsföretag måste
också erbjuda kunderna en
helhetslösning som både
omfattar leverans och montage av såld produkt om så
önskas.

hagligt inomhusklimat. Med moderna
solskydd är det enkelt att ordna flexibla lösningar. Oavsett årstid eller tid
på dygnet kan en solskyddsanordning
skapa en trivsam och behaglig miljö
inomhus. Både genom att utnyttja
naturligt ljus, eller genom
att skärma av när
solljuset blir för

därför många skäl att kontinuerligt
se över inomhusklimatet.
Säkerheten är en annan viktig faktor att ta hänsyn till. Vad många inte
tänker på är att vardagliga saker som
persiennsnören faktisk medför en risk
för strypolyckor.
Hos KAK Solskydd är kundernas
säkerhet garanterad. Exempelvis linor
och kulkedjor eller liknande får inte
vara utformade som livsfarliga snaror.
Med hjälp av en kunnig installatör
får kunden fackmannamässig hjälp
att montera solskyddsanordningar
på ett sätt som garanterar säkerheten – även om
små barn finns
i bostaden.

Invändigt solskydd ger
design och isolering

KAK Solskydd erbjuder också
flera olika solskyddsprodukter som används invändigt.
En klassiker i sammanhanget är persiennen,
men många testar med
lyckade resultat att använda sig av plisségardiner, lamellgardiner eller
olika typer av rullgardiner.
En positiv sak med
invändiga solskydd, som
många kanske inte tänker
på, är att de också fungerar
som isolering under vintern.
Den effektivaste produkten är en duettegardin som
skapar en luftspalt mellan rum-

Spara energi
och pengar

Sol förknippas rätt ofta
med ljus och liv. Men för
oss som lever på nordligare breddgrader är det
inte alltid så lätt att ta vara
på solens ljus och värme. För
att kunna utnyttja dagsljuset
bygger vi bland annat fastigheter med stora glasade partier,
vilket kan skapa stora kylbehov
när solen värmer på men också ett
omfattande värmeläckage när natten
och kylan kommer.
Den som väljer ett mindre fönster
minskar värmeläckaget men också
tillgången på dagsljus.
Ett bra system för solavskärmning,
eller solskydd, råder bot på dessa problem.
– Det är dubbelt så dyrt att kyla
luft som att värma den. Här finns det
pengar att spara med rätt solskydd,
säger Thomas Anerönn.
Dessutom har kraven på energieffektivitet lett till att vanliga bostadsfastigheter är väldigt täta. Det betyder
att all överskottsvärme måste ventileras bort, vilket ofta kräver speciella
tekniska åtgärder. Enklare och nästan
alltid betydligt billigare finns. Till exempel att installera ett solskydd som
bara låter solen värma precis så mycket
som behövs för att upprätthålla ett be-

condition eller en värmepump som
används för kylning inte göra av med
lika mycket energi.
Utvändigt solskydd kan delas in i
två grupper, vävbaserade och lamellbaserade solskydd. KAK Solskydd erbjuder sina kunder båda alternativen.
Den populäraste produkten är
markisen som företaget givetvis kan
tillgodose. Screens och vertikalmarkiser är två produkter som blir allt mer
populära bland kunder som önskar
optimal avskärmning.
Oavsett vilken produkt kunden
väljer kan ett utvändigt solskydd ge
flera fördelar.
• Ett utvändigt solskydd ger effektiv
avskärmning av ljus och värme.
• Det förbättrar inomhusklimatet.
• Energikostnaderna minskar.
• Det förhindrar insyn samtidigt
som utsikten fortfarande är bra.
• Det kan designas och ge fasaden
ett stilmässigt lyft.

BEHAGLIG UTOMHUSMILJÖ. En markis över uteplatsen gör att temperaturen blir behagligare
samt att den kan användas oftare. KAK Solskydd har markiser av hög kvalitet i sitt sortiment
och skräddarsyr dem efter kundens mått.

met och glaset – vilket har en isolerande effekt.
Gardinen kan enkelt automatiseras
och köras ned under kvällen och natten för bästa effekt.
– Det går numera att styra allt via en
app i din smartphone, säger Thomas
Anerönn.
Invändiga solskydd har dessutom
en positiv verkan på inredningen i
rummet eller lokalen. Dels kan det
med snygg design ge en extra dimension åt interiören. Sedan skyddar det
också den övriga inredningen från att
blekas av solens strålar. ■

070-24 25 297
Försäljningen är
redan i full gång!
Butik och showroom
byggs just nu på
Maskinistgatan 9.
Öppnar i april.

Ring och boka tid
för hembesök
Vi kommer när du är
hemma.
påträngande.

Fler fördelar
med solskydd

En genomtänkt solskyddsanläggning
kan också hindra insynen i bostaden.
Och minskad insyn minskar inbrottsrisken. Invändiga solskydd har också
visat sig hindra buller och annat oljud
från att tränga in i lokalen.
För hyresvärdar och arbetsgivare är
rätt solskydd ett smidigt sätt att skapa
trivsel i sina lokaler. Hyresgäster som
trivs är hyresgäster som stannar – och
samma sak gäller för anställda. Både
arbetsgivare och hyresvärdar har

kaksolskydd.se
– Barnsäkra produkter utan
hängande linor finns i sortimentet,
säger Anerönn.

Utvändigt solskydd
ger fördelar

När det gäller att avskärma värme och
solljus finns de mest effektiva alternativen, som exempelvis terrassmarkiser
och fönstermarkiser.
Dessa produkter kan nå en avskärmningsfaktor på 50–90 procent
vilket gör att inomhusklimatet blir
bättre. Samtidigt behöver en air-
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