
 

 

 

 

Malmös nya siluett The Point Hyllie. 

The Point i Hyllie 
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Malmös nya siluett The Point i Hyllie har med sina 110 meter blivit 

Öresundsregionens högsta kontorshus. Här finns kontorsytor i 29   
våningar med stora glasytor som släpper in starkt solljus och måste 
skärmas av. Här har vi monterat 400st screenrullgardiner för att    
reducera värmeinsläppet och skärma av solljuset.  
Vi monterar kontinuerligt nya screenrullgardiner allt eftersom nya 
företag flyttar in. Fördelen med screenrullgardiner är att de skärmar 
av det starka solljuset samtidigt som man kan se ut och njuta av den 
fantastiska utsikten! 
 

   Projekt 
 

• The Point i Hyllie 

• Din Bil Helsingborg 

• Väståkraskolan Anderslöv 

• Skanörs skola 

• Veidekke Lund 

• Österportskolan Malmö 

• Kvarteret Eden Malmö 

• Södervärns Torg Malmö 

• Greenhouse Augustenborg 

• MKB Fastighets AB Malmö 

• Kirsebergsskolan Malmö 

• Sankt Knuts Äldreboende Skanör 

• Eleda Stadion Malmö 

• Hovrätten Malmö 

• Turning Torso 

• Alnarps slott 

• Liljeborsskolan Trelleborg 

• Migrationsverket Malmö 

• Malmö Arena 

• Rättcentrum Malmö 

• Polishuset i Malmö 

• Bistro Queens Malmö 

• Delikatessbutiken Landskrona 

• IDEON kontorshus Lund 

• Sundsgymnasiet Vellinge 

• Kristallen Lund 
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Screenrullgardin 

Från att framförallt varit en 
praktisk lösning har rullgardinen 
blivit ett attraktivt solskydd.  
Rullgardinen passar i alla typer 
av miljöer och inredningsstilar.  

 

Du kan få rullgardiner i special- 

utförande med mörkläggningsväv, 
screenväv eller med solskyddfilm.  
 

Rullgardinerna kan även motori-
seras och styras automatiskt efter 
hur starkt solljuset är.  
 

Specialanpassade mått gör att 
produkten passar in i alla typer 
av fönster. 

 

 Fasadpersienn 

 

Fasadpersienn är en kraftig typ av 
persienn som används utomhus. 
Lamellerna är 50 eller 80 mm breda 
och gjorda av aluminium.  
 

Fasadpersiennen har alltid en typ av 
sidostyrning. Det kan vara skenor eller 
wire.  
 

Fasadpersiennen monteras antingen 
på fasaden eller byggs in i  fönster- 

nischen. 
 

Fasadpersiennen kan regleras  
antingen manuellt eller med motor. 
 

Eftersom fasadpersienner är en  
mycket vindtålig produkt så kan de 
med fördel skötas med sol-och vind 
automatik. 

    Din Bil Helsingborg 

The Point Hyllie 
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Kontor i The Point i Hyllie med invändiga screen rullgardiner. 

Din Bil i Helsingborg med fasadpersienner. 

Ring oss ! 
 

Vi står till tjänst i  
byggprocessens alla skeden! 
Tveka aldrig att kontakta oss! 

 

Du får  
• Fackmässiga råd 

• Intressanta förslag 

• Konkurrenskraftiga offerter 

• Fasta priser 

• Säkra leveranser på avtalad tid 

• Fackmässigt montage 

• Entreprenadgaranti 

• Nödvändig dokumentation 

 

Du får hjälp med alla typer av projekt allt 
från de små snabba jobben till de riktigt 
stora projekten. 
 

Vi jobbar i hela Skåne! 



 

 

Persienner 

Persienner det klassiska solskyddet 
som funnits i många år och ständigt  
en av våra mest efterfrågade 

produkter. 
 

Persiennexperten har egen tillverk-
ning av persienner sedan många år 
tillbaka.  
 

Välj mellan ett flertal färger och 

utförande på lamellerna. Det finns 
även perforerade lameller som 

stoppar värmen men släpper in ljus. 
 

Skapa din egen unika persienn genom 
att kombinera olika färger på        
lameller, stegband, linor och lister. 
 

Välj mellan lamellbredderna 16, 25, 
35 och 50mm  

    Klövern Krusegatan Malmö 

MKB beställde 1809st persienner till sin nyuppförda fastighet på gamla Limhamn. 
 

MKB Kv. Sluringen/Hisstornet Gamla Limhamn Malmö 

 

 

Motorisering 

 

Med motoriserade solskydd, som är 
kopplade till automatik med 

sol-och vindsensor, kan man  
maximalt utnyttja solskydden även 
om man inte är på plats. 
 

Genom att reducera solvärmeinsläp-
pet så kan man avsevärt minska  
driftskostnaden för en byggnad som 
har kylning av inomhusluften. 
 

 

Sol och Vind sensor. 
Motoriserade fönstermarkiser i kassett . 

YSTAD 

0411-192 10 

 

 Fönstermarkis 

 

Fönstermarkisen är en enkel och 
populär typ av solskydd som har 
dominerat den utvändiga  
solavskärmningen under många år. 
 

Fördelen med fönstermarkiser är att 
de ger ett visuellt uttryck. Väven blir 
ett blickfång på fasaden och kan även 
förses med tryck tex. ett företags 
logga. 
 

Kassetter, profiler och armar tillverkas 
i aluminium och finns som standard i 
grått eller vitt. 
 

Vävarna är i akryl och finns i  
ett hundratal olika färger och mönster.  
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ZIP-screen 

En ZIP-screen reducerar värme- 

instrålningen och dämpar ljuset för en 
behagligare inomhusmiljö. 
 

ZIP-screen har alltid inbyggda motorer 
och styrs antingen med fjärrkontroll 
eller med en knapp på väggen. 
 

Det går även att koppla en solautomatik 
till ZIP-screen så att den själv går upp 
och ner beroende på hur starkt solen 
skiner. 

Skanörs Skola 

Vi fick i uppdrag av Malmö Stad att ljus- och värmeskydda Pressbyrån på Södervärns torg.  
Här installerade vi motoriserade ZIP-Screen. Alla detaljer lackerade i samma kulör som  
metallramarna runt glasen. 

Södervärns Torg Malmö 

Motoriserade ZIP-screen I kassett . 

YSTAD 

0411-192 10 

 

 
Att tänka på  
 

• Det geografiska läget 

 

• Vindförhållanden 

 

• Byggnadens 

  konstruktion  
 

• Byggnadens karaktär 

 

• Användarens förväntningar 

 

 

Vi hjälper till med alla 
frågor ! 
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ZIP-screen på en privat villa 



 

 

Rullgardin i kassett 

En aluminiumkassett skyddar 
väven när rullgardinen är i upp-
fällt läge. 
 

Offentliga miljöer har ofta större 
krav på konstruktion,  
handhavande och material val.  
Flamskyddade vävar är oftast ett 
krav.  
Finns i flera olika nyanser 

i vårt sortiment. 
 

    Malmö Arena 

Hyllievångsskolan Malmö 

På Malmö Arena har vi monterat draperier för avskärmning av 
restaurangdelen mot arenan. Vi har även monterat 
motoriserade spolrullgardiner för avskärmning av 
läktarsektionen mot arenan, 

YSTAD 

0411-192 10 

 

 Spolrullgardin 

 

I exempelvis skolor, sjukhus och 
kontor, där det ställs extra höga 
krav på driftsäkerhet och kvalitét, är 
spolrullgardiner ett bra val för in-
vändigt solskydd.  
 

Vi använder kraftiga pro-filerade 
aluminiumrör och manövrerings 

system som testas noga för att klara 
de påfrestningar som kan tänkas 
uppkomma i den offentliga miljön. 
 

Spolrullgardinerna kan förses med 
motor och solautomatik.  
 

Spolrullgardinen kan tillverkas i stora 
bredder och kopplas i serie. 
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Rullgardin i kassett. 

 

 

 

Fråga oss ! 
 

Vi står till tjänst i  
byggprocessens alla skeden! 
Tveka aldrig att kontakta oss! 

 

Du får  
• Fackmässiga råd 

• Intressanta förslag 

• Konkurrenskraftiga offerter 

• Fasta priser 

• Säkra leveranser på avtalad tid 

• Fackmässigt montage 

• Entreprenadgaranti 

• Nödvändig dokumentation 

 

Du får hjälp med alla typer av projekt allt 
från de små snabba jobben till de riktigt 
stora projekten. 
 

Vi jobbar i hela Skåne! 
 

 

 

På Hyllievångsskolan har vi installerat persienner och rullgardiner i kassett. 



 

 

Screenrullgardiner 

Screenrullgardiner används som ett 
komplement till persienner då man 
vill ha en mjukare sol avskärmning  
samtidigt som man vill se ut, 
 

 

 

    Fyrens förskola Västra Hamnen Malmö 

Veidekke Lund 

 

 

 

 

Motorisering 

 

Fördelen med motoriserade solskydd  
är att dom sköter sig själva. 
 

Genom att låta automatiken styra sol-
skydden så kan man reducera solvärme 
insläppet och avsevärt minska driftskost-
naden för en byggnad genom minskade 
kylbehov. 
 

 

 

 

Motoriserade Screenrullgardiner i kassett . 

YSTAD 

0411-192 10 

 

Automatik 

 

Med hjälp av solsensorer och 

vindsensorer så regleras  
screenrullgardinerna i takt med att 
ljuset från solens läge ändras. 
 

Automatiken kan justeras så att den 
styr solskydden enligt era önskemål. 
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Solsensor 

Invändiga screenrullgardiner på Veidekkes kontor i Lund. 



 

 

Vi jobbar med alla typer av projekt och byggnader.  
 

 

Botaniska Lund 

Botaniska trädgården i    centrala 
Lund anlades under 1800-talet.  

I trädgården finns ett antal byggna-
der som tillhör Lunds universitets 
verksamhet. 

Vi fick det prestigefyllda  uppdraget 
att montera nya kassettmarkiser 
med vävar som matchar fasaden. 

PEAB bygger Kvarteret Bensinpumpen I Malmö 

Botaniska Trädgården i Lund 
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 Färdiginstallerat 

 

 

I samarbete med PEAB så  
monterade vi persienner  
i takt med att byggnaden blev 

färdig. 
 

Markisvävar 

Har ni  

STORA 
projekt på gång? 

 

Kontakta våra byggsäljare! 
040-667 57 00 



 

 

 Energibesparing 

 

Greenhouse är ett av  
Sveriges främsta projekt inom 
energi, miljöteknik, odling, livsstils-
frågor och social gemenskap. Här får 
du lösningar för en bättre miljö och 
förnyelsebar livsstil. 
 

Av Malmö Stad Förskole förvaltning 
fick vi i uppdrag att solskydda Augus-
tenborgs förskola som är placerad 
under stora takfönster. 
En takavskärmning reducerar avse-
värt den stora värme instrålningen 
och bidrar till en bättre arbetsmiljö. 
 

 

“Med rätt anpassad solavskärmning så kan man på ett effektivt sätt minska en byggnads energikostnad och 
därmed uppfylla EUs krav på en sänkning av energiförbrukningen i byggnader med 20 % till år 2020”. 
 

 Bättre arbetsmiljö 

På uppdrag av Per Nilsson Bygg AB och 
Vasakronan så har vi installerat ut-

vändiga screenmarkiser  på den södra 
fasaden.  

Screenmarkiserna är helt automatiska 
och styrs av en sol och vind sensor.  
Takavskärmningen är automatiserad 
och reducerar värmeinstrlåningen i 
lokalen.  
På insidan av fönsterna finns 

plisségardiner med vilka man kan 
reglera ljusinsläppet och få ett  
effektivt bländskydd på varje 

arbetsplats. 
  

Greenhouse Augustenborg i Malmö 

MKB Fastighets AB Triangeln Malmö 
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Plisségardiner Screenmarkiser 



 

 

ZIP-Screenmarkiser 

 

Utvändiga screenmarkiser är en 
beprövad lösning för bl.a. skolor och 
kontor och ger en effektiv sol- 
avskärmning utan att ta bort utsikten 
genom fönstret. 
 

De kan också vara ett bra alternativ i 
hemmiljö.  
Produkten passar i dagens moderna 
arkitektur. Formspråket bibehålls och 
man kan anpassa utformning och färg 
till fönster och fasad. 
 

ZIP–screen passar även för större 
fönster eller vindutsatta lägen.  
Väven löper vertikalt i sidokanaler och 
manövreras normalt  med motor och 
kan automatiseras. 
 

Screenmarkiser har en väv som man 
kan se igenom. 
 

 

 

 

 

Sankt Knuts Äldreboende i Skanör 

Kirsebergsskolan Malmö 

JSB som arbetar både med bygg och projektutveckling fick i uppdrag att bygga ut  
äldreboendet i Skanör. 
Vi rekommenderade markisoletter till söderfönsterna för en bättre avskärmning  
mot värmen. På uteplatsen installerade vi en Vikarmsmarkis i matchande färg. 

Markisolett 

 

Markisoletter är en typ av solskydd som 
bäst kan beskrivas som en blandning av 
screenmarkis och fönstermarkis.  
Markisoletten är ett bra solskydd till högre 
fönster. 
 

Även markisoletten är en vindtålig produkt 
som lämpar sig för automatikstyrning.  
 

Kassett, lister och sidokanaler tillverkas i 
aluminium och finns i olika färger. 
  

Fönstermarkis 

 

Fönstermarkisen är en populär typ av 
solskydd som under många år har  
dominerat marknaden av utvändig 

solavskärmning.  
Fördelen med fönstermarkiser är att de 
också ger ett visuellt uttryck på fasaden. 
 

Den här typen av markis levereras ofta med 
kassett som skyddar väven i infällt läge.  
Kassetter, profiler och armar tillverkas i  
aluminium. 
 

Vanligen används markisvävar i akryl, men 
det finns även andra vävar som  
tillexempel screenvävar som man kan se 
igenom. 
 

Manövrering sker antingen med lindrag, 
vev eller motor.  
Använder man motor, kabelbunden eller 
fjärrstyrd, så går det att komplettera med 
olika typer av sol & vindautomatik. 
 

Persiennexperten Svenska AB 

Stenyxegatan 16 

213 76  Malmö 

info@persiennexperten.se 

www.persiennexperten.se 

9 

YSTAD 

0411-192 10 

TRELLEBORG 

0410-135 50 

ESLÖV 

0413-101 08 

ÄNGELHOLM 

0431-41 03 11 

HELSINGBORG 

042-21 88 00 

LUND 

046-14 51 00 

MALMÖ 

040-667 57 00 

I samarbete med Assemblin och Malmö Stad så har vi monterat fönstermarkiser och  
ZIP-screenmarkiser med full automatik. Solskydden bidrar till en bättre arbetsmiljö för 
både lärare och elever. 



 

 

Kv. Valpen Eslövs Bostads AB Ebo 
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Kv. Sädesärlan Eslöv 

I Kvarteret Valpen vid Västergatan i Eslöv har vi monterat 800st. Softline  
persienner. Persiennerna har en 25mm aluminiumlamell och en dekorativ 

överlist.  

I Kv. Sädesärlan i Eslöv har vi monterat totalt 600 st. aluminiumpersienner.  
Vi har även monterat 8st terrassmarkiser på balkongerna och på takterras-
serna. 

När Stadsfastigheter i Malmö valde leverantör  för nya 
invändiga solskydd i Ljusets Kalender i Malmö Stads-
bibliotek så lade man stor vikt vid entreprenörens 
stabilitet, resurser, kompetenser och serviceorgani-
sation. Vi är naturligtvis stolta över att vi gick segrande 
ur utvärderingen och fick  genomföra entreprenaden.  

 

Totalentreprenaden omfattar motordrivna  spolrullgardiner och 
lamellgardiner till glasfasaderna, totalt 800 kvm, elinstallation och 
demontering av utvändiga äldre solskydd.  
 

Entreprenaden har utförts med höga kvalitetskrav och med hän-
syn  till den pågående verksamheten i biblioteket.  

Ljusets kalender 

Malmö stadsbibliotek 



 

 

Rullgardiner 

 

Det klassiska solskyddet i tex-
til. Rullgardiner gör det lätt att 
kombinera olika ljusmiljöer i 
lokalen med enkla och prak-
tiska lösningar. 
 

Möjligheterna att variera är 
oändliga och finns för alla typer 
av lokaler och inredningsstilar.  
Rullgardinen regleras med 
dragband, kulkedja eller motor. 
Väven finns som standard, 
screen eller mörkläggning. 
 

Citykajen Malmö 

Hovrätten Malmö 

På Universitetsholmen i centrala Malmö ligger Hovrätten över Skåne och Blekinge. 
Här har vi installerat screenrullgardiner i kontoren och motordrivna rullgardiner i rättssalarna. 

Eleda Stadion 

Stadion är en toppmodern 
hemmastadium för MFF. 

Restaurang 1910 har Sveriges 
största restaurangyta och en 
takhöjd på tolv meter.  

Här finns plats för allt från 
konferenser och utställningar 
till galafester och shower.  

I stadion har vi monterat 
mörkläggande draperier och 
rullgardiner. 

På fjärde våningen har vi också 
monterat lamellgardiner i de 
åtta konferensrumen. 
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I kontorshuset vid City 

Tunnelbanestation, finns  
kontorslokaler för bl.a. 
Price Waterhuse Coopers 

och Hilanders. 
 

Vi installerade screenmarkiser 
med motor som styrs av en sol-
sensor. 
 

På insidan har vi installerat 

lamellgardiner och screen- 

rullgardiner. 



 

 

 

Vi är sedan flera år tillbaka stolt ramavtalsleverantör för gardiner och  
persienner till Malmö stad och under våren 2018 fick vi det glädjande  
beskedet att vi även tilldelats  
Vi har även ramavtal för Skånes Kommuner genom ADDA Möbler för  
kontor och omsorg 2021 F Gardiner, Solskydd och hängande textil. 
 

Dessa avtal ser till att vi håller fortsatt spjutspetskompetens inom allt från 
miljö, barnsäkerhet till brandklassning. Med hög närvaro fortsätter vårt  
arbete genom leverans av tusentals väl avstämda högkvalitetsprodukter. 

 

Hos Socialförvaltningen I Lund har vi monteras 175 plisségardiner och 
20 rullgardiner. 
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Västra Hamnen Skolan 

Banvakten 1 Lund MASSIVE Entertainment 

Lindens Förskola Malmö 

I Lindens Förskola har vi monterat 45st rullgardiner med brandklassad väv. 

Pizza Hut Malmö 
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Österportskolan Malmö 

På uppdrag av Otto Nilsson så levererade vi mörkläggningsrullgardiner till 
samtliga sovrum. I övriga rum monterades lamellgardiner och plisségardiner 
som insynsskydd.  

Hos MASSIVE Entertainment har vi Installerat 786st persienner 
och mörkläggningsrullgardiner. 

På Västra Hamnen skolan har vi monterat utvändiga motoriserade  
screenrullgardiner som stänger ute värmen men släpper in ljuset. 

För att skydda restauranggästerna mot värmen så monterade vi en  
pergola som är stabil nog att motstå kraftigare vindaroch lite regn. 

På den nyrenoverade Österportskolan så har vi monterat  
solid markiser på uppdrag av TEAM Skåne. 



 

 

Alnarps Slott 

Turning Torso Migrationsverket 

Kontorshus Lund 

På detta kontorshuset i Lund så har vi har monterat utvändiga solskärmar 
samt 25mm aluminiumpersienner och lamellgardiner i kontor och 
konferenslokaler. 

Liljeborgsskolan Trelleborg 
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Kommunhuset Kristallen Lund 

Här har vi installerat rullgardiner med brandskyddad Trevira väv.  

Rullgardinerna är kopplade till husets intelligenta klimatstyrning system. 
Skärmgardinerna, som är en del av inredningen, fungerar både som inred-
ning som ett effektivt solskydd. 

Byggnadens vridna form, komplexa geometri och formspråk samt mycket 
högt ställda estetiska krav utgjorde en stor utmaning för oss att ta fram rätt 
solskyddsprodukt. 
Vi specialtillverkade rombformade persienner med styrlinor som passar 
perfekt i de sneda fönsterna. 

Fasta aluminiumskärmar ger ett stabilt solskydd som klarar alla typer av 
väder. Skärmarna special tillverkas för varje byggnad och anpassas efter 
önskemål.  

Liljeborgsskolan i Trelleborg har fått en ny modern sporthall. 
Vi har monterat 25mm aluminiumpersienner och motordrivna mörklägg-
ningsrullgardiner. 

I Slottet på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp så har vi monterat         
25 mm aluminiumpersienner. 



 

 

Malmö Idrottsgymnasium  Butik i Lund 

Rättscentrum Malmö 

Här har vi installerat fasadpersienner, zip-screen markiser, solskärmar, 
takavskärmningar, rullgardiner, panelgardiner, plissegardiner samt  
aluminiumpersienner under 15 år. 
 

 

Polishuset Malmö 

Medicon Village Lund 

ÄNGELHOLM 

0431-41 03 11 

Smart solavskärmning i form av en motordriventakavskärmning. 
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046-14 51 00 

Persiennexperten Svenska AB 

Stenyxegatan 16 

213 76  Malmö 

info@persiennexperten.se 

www.persiennexperten.se 

15 

Medicon Village Lund 

YSTAD 

0411-192 10 

TRELLEBORG 

0410-135 50 

ESLÖV 

0413-101 08 

MALMÖ 

040-667 57 00 

Malmö Idrottsgymnasium har fått mörkläggningsrullgardiner med motor och 
styrning via strömbrytare med nyckel. 

På uppdrag av Per Nilsson Bygg så har vi monterat terrassmarkiser med 

vindautomatik så att markiserna  går in vid för hård vind. 

I det nya Polishuset i Malmö så har vi monterat 25mm perforerade 
aluminiumpersienner. 

Till häktet i Rättscentrum Malmö har vi monterat special tillverkade 
aluminiumpersíenner utan draglinor. 



 

 

IKANO Fastigheters kontorshus på IDEON-Delta 4. Huset är 10 000kvm 
och inrymmer kontor och en resturang på bottenplanet. Här finns  
utvändiga Fasadpersienner som håller solvärmen ute. 

 

IDEON kontorshus Lund Lunds Domkyrkoförvaltning 

Sundsgymnasiet Vellinge Restaurang Bistro Queens Malmö 

Delikatessbutik Landskrona 

ÄNGELHOLM 
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8 Corner Malmö 

Terrassmarkiser med väv som går i ton med fasaden. 
Motordrivna med sol och vind automatik. 

På Sundsgymnasiet i Vellinge har vi monterat fasta utvändiga skärmar.  
På insidan har vi monterat aluminiumpersienner och motordrivna rullgardiner. 

Så här snygga blev terrassmarkiserna på restaurang Bistro Queens i Malmö. 
Noggrant utvald väv bidrar till en inbjudande restaurang. 

Delikatessbutik i Landskrona med terrassmarkiser med aluminiumtak för att 
skydda väven. Terrassmarkiserna är motordrivna och styrs inifrån butiken. 

Ett av Malmös mest kända matställen har fått nya terrassmarkiser med 
tryck på kappan. 



 

 

På Västerpark i Landskrona har vi monterat fasta aluminiumsolskärmar.  
Vi har även monterat 160 st aluminiumpersienner till äldreboendet. 

Västerpark Landskrona Pingstkyrkan / Erikshjälpen Lund 

Dragörkajen 

Gottorpsskolan Kv. Bladbaggen 

Bunkeflostrand 

Lerbäckshallen 

Vikarmsmarkiser på butik Erikshjälpen/Pingstkyrkan i Lund.  
Den styrs med sol och vind automatik och timer så att markisen 
automatiskt går in när butiken stänger kl. 18.00 

ÄNGELHOLM 

0431-41 03 11 

Korvhuset Malmö 
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70st diskret monterade zip-screenmarkiser. Kassetter och sidoskenor är 
lackerade i samma kulör som fönsterramarna. 
Solskydden har motor och styrs av sol/vind automatik. 

På Dragörkajen i Malmö har vi monterat terrassmarkiser och fönstermarkiser 
på flera av husen mot söder. 

På Lerbäckshallens fasad har vi monterat fasta aluminiumskärmar.  
På insidan sitter Warema motoriserade rullgardiner med zip-funktion. 
 

Korvhuset i Malmö har fått nya markiser med matchande stativ och väv. 



 

 

Komplett inom solskydd 

Så vill vi sammanfatta Persiennexperten i tre ord. Det innebär att vi i alla 
lägen kan rekommendera och montera måttanpassade kundunika    
lösningar —både inomhus och utomhus. 

Egna måttagningar och egna montörer 

Genom personliga besök och egna måttagningar så kan vi säkerställa att 
produkten blir så optimalt kundanpassad som möjligt. För att vara säkra 
på att den färdiga produkten monteras på ett proffessionellt sätt arbetar 
vi med egna montörer. När installationen är klar så lämnar vi såklart 
garantier för en fullgod funktion och en fullgod service. 

 

Bästa materialvalen 

Det innebär att vi bara arbetar med de bästa material som marknaden 
kan erbjuda. Det gäller profiler till markiser, vävar och textilier, motorer 
och automatik, detaljer, infästningar m.m.  

Omfattande egen produktion 

För att säkra kvalitetsnivån så har vi en omfattande egen tillverkning. I 
de fall vi inte själv tillverkar så har vi ett nära samarbete med noga    
utvalda leverantörer. På så sätt kan vi garantera produktionskvalitén. 

Komplett inom solskydd 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt ändringar i produkternas specifikationer. 
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Persiennexperten 

Persiennexperten är sedan 1983 ett etablerat 
företag med kunskap och erfarenhet av solskydd. 
Vi är ett tjugotal anställda—säljare och montörer
-som hjälper dig att välja ett bra och smakfullt 
solskydd. 
 

Vår affärsidé 

”Vi förbättrar våra kunders komfort och miljö 
genom att sälja och montera kundunika sol-
skyddslösningar till hemmiljö, företag, offentlig 
miljö och byggprojekt i södra Sverige. Vi arbetar 
för kvalité, lönsamhet och trivsel” 

Bland våra kunder  finns 
 

AF Bostäder - Abitare - Akademiska Hus - Apoteket  
Bilia - Byggmästaren i Skåne -Bilia - CORMAC För-
valtning - Dagon - EON - Erlandssons Bygg - HSB - 
HILTI - IBIS Hotell - Kraftringen - LKF - Lomma - 
Kommun - Lunds Kommun - NE Persson - NCC 

NIMAB - Malmö Stad - Medicon Village - MIDROC -  
Migrationsverket - MKB - MVB - Nordea - Parkfast 
Otto Magnusson - Otto Nilsson - PEAB - PECO -  
Per Nilsson Bygg - Riksbyggen - SEB - Stena fastigh  
Service kuben - Skanska - Sparbanken Skåne -  
Sundsfastigheter - SYSAV - Turning Torso -  
Trelleborgs Industri - Vasakronan - Veidekke -  
Wihlborgs - ADDA Ett företag inom SKR mfl. 
 


