
Solskydd inomhus 

Lamellgardiner 
En lamellgardin är ett idealiskt val om du vill skapa en modern och 

stilren fönstermiljö. Dessutom kan du enkelt förändra rummets karaktär 

genom att reglera hur ljuset strilar in. Lamellgardiner passar bra i 

fönster med sned över- eller underkant samt i större fönsterpartier – vår 

manuella modell Future kan tillverkas upp till 600 cm bredd. För extra 

komfort har vi även en eldriven variant, Elektra. Båda modellerna kan 

fås med vit eller naturanodiserad aluminiumskena och monteras i 

såväl vägg som tak. 
 

 

 

  

 

Plisségardiner 
Med vårt nya plissésystem kan du åstadkomma många nya praktiska 

varianter av detta populära solskydd. Reglering nerifrån och upp resp. 

uppifrån och ner är nu möjligt i en och samma plisségardin. Vidare 

kan du välja mellan anodiserade eller vitlackerade lister. En kraftig 

draglina förenklar hissningen och en ny typ av linlås gör låsningen 

mjukare och förhöjer kvalitetskänslan. Honeycombvävarna ”Montreal” 

har också funnit sin väg in i prislistan. Med dessa får du plisséer helt 

utan synliga hål och därmed ett mycket tilltalande utseende. 
 



 

 
 



Solfilmsrullgardiner 
Tänk dig ett effektivt solskydd som stänger ute solens strålar, samtidigt 

som du kan se igenom och ha full kontroll över vad som händer 

utanför. Då har du det bästa från två världar – och två av fördelarna 

med vår solfilmsrullgardin. Andra fördelar med gardinen är att den 

sänker rumstemperaturen och minskar eventuella reflexer på 

bildskärmar. 

 

 

 
 



Rullgardiner 
En lättmanövrerad klassiker med många valmöjligheter. Du kan 

mörklägga rummet på ett smidigt sätt, släppa in precis lagom mängd 

ljus och matcha övrig inredning. Allt i ett! Vår breda kollektion 

innehåller ett hundratal olika mönster och färgnyanser – och varje 

komponent är som alltid noga utvald. För optimal komfort kan du 

även välja elektrisk manövrering med automatik från Somfy. 

 

 

 
 

Persienner 
Persienner är en inredningsdetalj som kan varieras i det oändliga. De 

ger ett effektivt skydd mot solens blekande strålar och kan enkelt 

ställas om för att reglera insyn och utsikt. Att våra persienner tillverkas 

av kvalitetskomponenter kan exemplifieras av att 

aluminiumlamellerna har en UV-beständig yta. Det betyder i sin tur att 

din persienn kommer att behålla den ursprungsfärg som du väljer – av 

våra ca 50 olika färgnyanser! 

 



 

 
 

Fönstermarkiser  

Fönstermarkiser med banduppdrag 

Omega 43 / Simplex / Siesta / Wien 
En fönstermarkis ger fördelar både ute och inne. På utsidan får dina 

fönster en stilren inramning och ett skydd mot uttorkning. Samtidigt 

skyddas insidan mot solens värme och blekande strålar. Våra 

banduppdragna fönstermarkiser finns i fyra modeller: Lunex Omega 

43 och Siesta är klassiska markiser med kassett, Wien är en 

rullgardinsmarkis och Lunex Simplex en budgetvariant utan kassett. 

Samtliga kan fås med rak eller vågad kappa och i flera olika vävar. 

Välj det utförande som passar dina fönster bäst! 
 

 
MODELLALTERNATIV 

 



 

 

Fönstermarkiser till lite större fönster 

Omega 70 / Plaza Fasad / Plaza Ceiling 
Vi har fönstermarkiser för alla typer av fönster upp till 600 cm bredd. En 

av de större modellerna utan kassett är Lunex Plaza Ceiling, som – 

trots sitt namn – kan monteras i såväl tak som på vägg. Lägger du till 

vinkelbeslag på fjäderarmarna, kan denna flexibla markis även 

användas i en balkongmontering. Föredrar du en markis i snygg 

kassett rekommenderar vi gärna Lunex Plaza Fasad, som är utrustad 

med gasfjäderarmar och täckfront. Komplettera med motor och du 

ar redo att möta solen! 
 

 
MODELLALTERNATIV 

 

 

 



MF-500 / MF-501 / MF-700 
 

 
MODELLALTERNATIV 

 

 

 

Brustor B-2100 – fönstermarkiser 
Letar du efter en högklassig och inkapslad fönstermarkis, kan Brustor B-

2100 mycket väl vara det du söker. Denna väldesignade nyhet har en 

heltäckande front som tillsluter kassetten helt. Snyggt! Markisen kan 

manövreras med både motor och utvändig växel. Kassetten är 

vitlackerad som standard och som tillval finns den även i creme och 

brun. Därtill kan du få valfri RAL-kulör mot tillägg. Max bredd 500 cm i 

en kassett och upp till 600 cm med seriekoppling. 
MODELLALTERNATIV 

 

 

 

Terrassmarkiser 

Finess / Sunflex 

http://www.kmbbatkapell.se/anderssonsprodukter.htm#Finess_/_Sunflex
http://www.kmbbatkapell.se/anderssonsprodukter.htm#Finess_/_Sunflex


Finess / Sunflex 
Funderar du på att bygga över uteplatsen? Skaffa en terrassmarkis 

istället så får du både skugga och ett mysigt tak när du så önskar och 

fri sikt mot stjärnorna däremellan. Väljer du en terrassmarkis från Lunex, 

får du dessutom en produkt med flera inbyggda fördelar. Finess har 

dubbla vajrar i armarna och vindsäkringsstag i teleskoputförande som 

tillval. Vinkelomställningen görs utan verktyg och underlättas av ett 

vattenpass i frontprofilen. Sunflex har samma goda egenskaper och är 

en slitstark året-runt-markis, som lätt manövreras till önskad 

lutningsvinkel. 
 

 
SÅ HÄR FUNGERAR FINESS/SUNFLEX 
 



 
  

Semikassett 
Tillval till Finess/Sunflex 

 
 

 

Brustor B-20 C - terassmarkis för takmontering 
En lättmonterad markis med kompakt och modern utformning. 

Sammanfattningen av Brustor B-20 C tyder på en terrassmarkis med 

många goda egenskaper. Monteringen underlättas av att armarna 

sitter på fasta gavelbeslag, som också utgör markisens 

upphängningsbeslag. Med sina kompakta mått – kassetten mäter 

endast 135 mm i höjdled – är B-20 C dessutom en idealisk lösning till 

balkonger och terrasser där det är lite trångt mellan dörrblad och 

takfot. Har vi glömt något? Ja, den är snygg också! 
 



 
MODELLBESKRIVNING 
 

 
  

 

Brustor B-23 - terassmarkis för väggmontering 
Att Brustor B-23 är en mycket stilren terrassmarkis i kassett syns lång 

väg. Denna modell har därtill ytterligare en stor, stor fördel: den 

genialt enkla monteringen. Tack vare ett mycket sinnrikt 

upphängningsbeslag, monteras denna väggmarkis lika enkelt som en 

fönstermarkis. Skruva dit beslagen, klicka dit markisen, centrera. Klart! 

Sedan är det bara till att börja njuta – av skuggan, svalkan och den 

nya prydnaden på ditt hus. 
 



 
MODELLBESKRIVNING 
 

 
  

 

Brustor B-25 - terassmarkis i kassett 
Att klassikern Brustor B-25 skänker skugga till så många terrasser landet 

runt förvånar inte med tanke på dess fördelar var gäller montering, 

motoriseringsmöjligheter och skydd. Denna kvalitetsmarkis har en max 

bredd på hela 13 m (seriekoppling krävs över 7 m bredd) och bortsett 

från duken och dukröret i stål, tillverkas allt i aluminium/rostfritt. Dubbla 

vajrar i armarna säkerställer ett max utfall på 3 m – vill du ha ännu 

större utfall, rekommenderar vi Brustor B-25 Elite. Systermodellen B-27 

har samma specifikationer, men en annorlunda utformning av själva 

kassetten och lämpar sig väl för inbyggnad. 
 



 
MODELLBESKRIVNING 
 

 
  

 

Brustor B-25 Elite – en robust terrassmarkis med extra långt 

utfall 
Om du vill ha generöst med utrymme på din uteplats, då är detta 

terrassmarkisen för dig. Brustor B-25 Elite är en både elegant och stabil 

markis, som utvecklats för att klara extra långa markisutfall – upp till 

3,75 m! Bredden är lika imponerande: upp till 7 m för en enkel markis, 

seriekopplad markis upp till 13 m. Markisen är utrustad med en kraftig 

aluminium-kassett (motsvarande B-25) i tilltalande design och har 

stadiga vikarmar med fyra vajrar, som alltid håller markisväven sträckt. 
 

 
MODELLBESKRIVNING 
 



 
  

 

Brustor B-50 – en riktigt smäcker markis 

Brustor B-50 är en slank och elegant markis som pryder varje hus med 

den äran. Den moderna designen understryks särskilt av täckfrontens 

lätt elliptiska form. Markisen kan monteras på valfritt sätt, både vägg- 

och takbeslag finns att tillgå. B-50 har ett max utfall på 300 cm och 

tillverkas i bredder upp till 550 cm. Den heltäckande kassetten är 

vitlackerad som standard, men kan fås i alla RAL-färger mot tillägg. 
 

 
MODELLBESKRIVNING 
 



 
  

 

Brustor Windblocker – vindskydd, solskydd och 

insynsskydd i ett 
Brustor Windblocker kom ifjol och gjorde snabbt succé. Äntligen ett 

snyggt, funktionellt och flexibelt vindskydd, som samtidigt ger både 

skugga och insynsskydd. Windblocker manövreras som en rullgardin: 

du drar ut väven ur kassetten och låser handtaget i den medföljande 

bommen eller i ett fäste på ett räcke eller en vägg. Tack vare en 

sinnrik konstruktion i kassettens väggfäste, kan Windblockern plockas 

ner utan verktyg. Valfri höjd från 127 cm till 200 cm. Vävlängd upp till 

400 cm. 
 

 
MODELLBESKRIVNING 
 



 
  

 

Brustor B-126 – det perfekta solskyddet till uterummet 
Har du ett uterum i soligt söderläge? Då vet du att där kan bli olidligt 

hett under riktigt varma sommardagar. Lyckligtvis har vi en lösning på 

detta problem: Brustor B-126. Eftersom denna patenterade 

uterumsmarkis monteras ovanpå taket, hindras solens värmande 

strålar från att nå fram till själva rummet – med bästa möjliga svalka 

som följd. Markisen kan även förses med en extra förlängning i 

framkant för att ge dig ett optimalt skydd. Brustor B-126 passar också 

utmärkt till alla typer av stora takfönster och vinterträdgårdar. 

 

 
MODELLBESKRIVNING 
 

 
  

 
 

Screen & Mörkläggning  

 



 

Brustor B-1085 – screen 
Brustor B-1085 är en effektiv solskyddsscreen, som fungerar enligt 

rullgardinsprincipen – med den skillnaden att rummet innanför inte 

mörkläggs. Eftersom väven filtrerar bort merparten av solljuset slipper 

du besvärande reflexer, utan att förlora din utsikt. Väljer du till våra 

specialgejdrar, som helt täcker skarven mellan gejder och väv, får du 

ett ännu bättre solskydd och därtill ett mer enhetligt utseende. B-1085 

passar för övrigt till de flesta fasader då kassetten har kompakta mått 

och finns i hela fyra standardfärger. Givetvis finns samtliga RAL-kulörer 

som tillval. 

MODELLBESKRIVNING 
 

 
  

 

Brustor B-1100 – screen 
Brustor B-1100 är precis som sin lillebror B-1085 en komplett screenserie 

av högsta kvalitet. Det som framför allt skiljer är att kassetten till B-1100 

är något större och därmed har utrymme för en längre väv – upp till 4 

m! Screenväven manövreras antingen med växel eller med motor 

och även här finns fyra standardfärger samt hela RAL-skalan som 

tillval. 

MODELLBESKRIVNING 
 



 
  

 

Brustor B-1100 – Windproof screen 
Brustor B-1100 Windproof screen är ett både effektivt och vindsäkert 

solskydd – och det perfekta valet till husets mest utsatta lägen. Tack 

vare en genomtänkt konstruktion hålls duken spänd i alla väder, vilket 

i sin tur minskar slitaget och ökar livslängden. Det betyder också att du 

slipper smattrande oljud. En annan fördel är förstås att en slät duk är 

betydligt snyggare än sin motsats. Seriekoppling med max två dukar i 

en kassett är möjlig. 

MODELLBESKRIVNING 
 



 
  

 

Brustor B-1100 – Zip 
Brustor B-1100 ZIP representerar den senaste tekniken inom solskydd. 

Duken är försedd med dragkedjor (ja, du läste rätt!) på 

sidorna.Dragkedjorna styrs in i ett språr i sidogejdern och håller duken 

på plats, oavsett vindförhållanden. Brustor B-1100 Zip är klassad som 

EU-vindklass 3, och tål således 13 m/s! Systemet kan även användas 

som mörkläggning för såväl in- som utvändigt montage. Då heter 

väven Soltis B92-N. out 

MODELLBESKRIVNING 
 



 

 
 

Styrningar & Komponenter 

Styrningar m.m.- invändigt solskydd 
Motoriserade produkter finns även till invändiga solskydd såsom 

persienner, rullgardiner, lamellgardiner och plisségardiner. För 

information kontakta din återförsäljare. 

Styrningar m.m.- utvändigt solskydd 
Det är bekvämt med automatik. Alla markiser kan utrustas med sol- 

och vindautomatik. Med Somfys RTS system sker kommunikationen 

mellan enheterna helt trådlöst och du kan välja mellan olika 

designade fjärrkontroller. En modern Sol- & vindautomatik styr 

markiserna till önskat läge även när du inte är hemma. Således får 

huset alltid skydd mot solen när det behövs. Automatisering sker enkelt 

– med hjälp av Somfy Altus och/eller Orea-motorerna. All 

kommunikation mellan enheterna sker trådlöst! 
 



 
 

 


