
FAQ
VI SVARER PÅ DINE SPØRSMÅL



SPØRSMÅL:
Jeg har mange vinduer hjemme og ønsker å dempe lyset som kommer inn. Hvordan kan 
jeg få det til?

SVAR: 
Hvis du ikke ønsker at det ikke skal komme så mye sol inn i rommet er det greit å bruke 
innvendige løsninger. Her er det populært med plisségardiner, men i det siste går det mer 
og mer av rullegardiner. Her har også tetthetsgraden noe å si. Vanlig semitransparent duk 
demper lyset til et behagelig nivå, tar vare på møbler og gulv, og har greit innsyn. Hvis du 
kun ønsker å dempe litt for solen så kan man velge en transparent versjon.

En kan også ha utvendige løsninger som markiser, persienner og Zip-screens. Dette er 
dog noe dyrere enn å ha det tilsvarende innvendig.

Vi har en rekke ulike løsninger, både innvendig og utvendig, og kommer gjerne på en 
uforpliktende befaring.

SOL



INNSYNINNSYN

SPØRSMÅL:
På høst og vår når det blir tidlig mørkt, blir det endel innsyn. Hva kan jeg gjøre for å 
forhindre det?

SVAR: 
Utenom plisségardiner er det kanskje persienner som er det mest populære. Disse 
kommer i alle farger og alle størrelser, hvor vi måler og monterer nøyaktig til dine 
vinduer eller dører. Rullegardiner er også et godt alternativ. Her er det viktig å tenke på 
tetthetsgraden på duken. Det er den som bestemmer hvor lite/mye innsyn det er. En ting å 
være obs på her er at et produkt du kan se ut på dagtid men ikke inn, vil få motsatt effekt 
når det er mørkt. Her kan vi også anbefale Zip-screen som er en utvendig løsning. Denne 
leveres med perforert duk i ulike tetthetsgrader.

Alle alternativene kan fås med elektrisk styring som gjør det enklere å regulere.



SPØRSMÅL:
Jeg vil ha det helt mørkt på soverommet. Hva er best å bruke da?

SVAR: 
Det enkle svaret her er 100% lystett rullegardiner eller plisségardiner. Da blir det optimale 
lysforhold for en god natt søvn på lyse sommernetter. Man kan også benytte seg av en 
ganske tett duk om man ikke krever at det skal være helt mørkt, men et mer dempet lys. 
Det er også et utall muligheter for type stoff og farger, slik at du dermed får det nøyaktig 
slik du vil.

SOVEROM



KONTROLLERE 
VARMEN

SPØRSMÅL:
Det blir så veldig varmt i stuen når det er sol ute, hva kan jeg gjøre med det?

SVAR: 
Hvis varmen er den største utfordringen så er utvendige løsninger de mest effektive. 
Utvendig skjerming stopper varmen fra å nå glasset, og det er det som betyr noe for 
temperaturen inne. Her kan markiser, Zip-screens og persienner være gode alternativer. 
De har alle ulike fordeler og forskjellige egenskaper, men felles er at de kan reguleres 
automatisk etter solforholdene, slik at du alltid har det optimalt inne.

Av de ulike produktene vi kan tilby, så er Zip-screen en god variant. Den utelater opptil 
95 % av varmen, og beholder også greit utsyn, og er i så måte en super kombinasjon av 
forskjellige behov.

Hvis du ikke ønsker å ta varmen helt vekk, så kan vi anbefale innvendig løsninger. De 
tar vekk ca. 20 % av varmen (fremfor opptil 95 % ved utvendige løsninger), og tar også 
vekk strålevarmen (den varmen du kjenner direkte fra solen). En annen fordel er at det 
begrenser falming på møbler, gulv og bilder på veggene når en eliminerer direkte sollys.

RENGJØRING

SPØRSMÅL:
Den utvendige solskjermingen min må vaskes. Hva er best å bruke som rengjøring?

SVAR: 
På alle utvendige produkter anbefaler vi at det benyttes et basenøytralt vaskemiddel. 
Bruk hageslangen og eventuelt en myk kost om skitt sitter godt fast. Er det motoriserte 
produkter er det viktig å ikke spyle direkte på motoren. På markiseduker kan man også 
bruke grønskekverk/terrassevask. Dette har mange av våre kunder hatt gode erfaringer 
med. Om en gjør solskjermingen ren med jevne mellomrom unngår du at skitt og støv 
“gror fast” i duken. Viktig når en bruker vaskemidler er å alltid spyle godt i etterkant slik at 
det ikke ligger igjen såperester.

På innvendige produkter anbefaler vi at du bruker en oppvridd, fuktet klut eller en støvkost. 
Du kan også bruke støvsuger med kostmunnstykke, men du må da skru ned effekten på 
den til minimum.

Har du spørsmål om rengjøring og vedlikehold av både innvendig og utvendig 
solskjerming, så er det bare å ta kontakt med oss.



SPØRSMÅL:
Tråden på persiennen min er ødelagt, kan dette fikses?

SVAR: 
Kom innom oss, så kan vi trolig reparere det ganske raskt. Vi har fullt servicesenter og 
verksted her hos oss. Det betyr at vi kan ta en rekke service- og reperasjonsoppdrag raskt 
og effektivt. Du slipper dermed å å vente på at vi må sende det til leverandørene våre, men 
heller tar det direkte her hos oss. Vi kommer selvfølgelig også ut til deg og fikser det på 
plassen hvis du ønsker det.

ØDELAGT



BETJENING

SPØRSMÅL:
Jeg lurer på om det er mulig å få solskjermingen min automatisert med en app eller 
lignende. Tilbyr dere dette?

SVAR: 
Innvendig produkter leveres ofte med manuell betjening, enten med snor eller håndtak. 
De kan også motoriseres, nå også med batterimotor for enkel installasjon. 

Utvendig er det mest vanlig med motoriserte løsninger. Ofte i sammenheng med sol/vind 
automatikk. Alt innvendig og utvendig kan styres med app. Med appen kan man da lage 
ulike scenarioer som går på sol og vind, og dermed går alt automatisk. Du slipper dermed 
å tenke på sol, vær og vind enten du er hjemme eller på ferie.

Utvendig solskjerming går ikke på batteri og trenger tilgang til vanlig 230V strøm. 
Vi er behjelpelig med elektriker hvis det er behov for det.



SPØRSMÅL:
Solskjermingen har låst seg fast halvveis ute, hva gjør jeg?

SVAR: 
Om solskjermingen er motorisert må du først og fremst sjekke at det er strøm på 
produktene og at fjernkontrollen har batteri som virker. Har du vind automatikk kan det 
være at det er for mye vind til at de skal kunne gå ut. Om markisene eller persiennene står 
ute og ikke vil inn, må du prøve så godt du kan og sikre disse, for så å ringe oss slik at vi 
kan komme og hjelpe deg. 

Du kan uansett problem være trygg på at du skal få vår beste hjelp og svar på de 
spørsmålene du har. Våre dyktige serviceteknikere kan løse de aller fleste problemer raskt 
og smertefritt.

EVENTUELLE
PROBLEMER



KONTAKT OSS:
Adresse:  Haugåsstubben 8, 4016 Stavanger

Telefon:  51 58 65 58

Epost: post@stavanger-markise.no


