
MARKISESTOF 

sandatex.se
Denne tryksag er klimakompenseret.

D
K



15/515  NCS 1000-N

5407/15 NCS 3000-N

407/94 NCS 4000-N

727/515 NCS 5000-N

4215/97 NCS 5502-B

986/15 NCS 2000-N

79 NCS 4000-N

986/727 NCS 4000-N

5407/397 NCS 5000-N 727/15 NCS 5000-N

94/97  5500-N

107/515 NCS 8000-N 107 NCS 8000-N

407/79 NCS 6502-B

24 NCS 9000-N

5380/107 NCS 7500-N

97 NCS 7500-N

407/324 NCS 8502-B

15/79 NCS 2000-N

5380/327 NCS 3500-N

5407/727 NCS 4000-N

4215/24 NCS 8000-N

5407/107 NCS 7000-N5380/727 NCS 6000-N

94/15 NCS 4502-Y 407/151 NCS 6502-Y

5380/24 NCS 8500-N

Design 97

Farveafvigelser kan forekomme. Kontakt din lokale markiseforhandler for stofprøver eller bestil på sandatex.se 3

VI ER SPECIALISTER I MARKISESTOF

VELKOMMEN TIL NORDENS FØRENDE 
LEVERANDØR AF MARKISESTOF

Sandatex har i mere end 30 år leveret stof til 
landets førende markiseproducenter. Hele vores 
sortiment er designet af vores egen designafde-
ling. Farver og mønstre er baseret på et skandina-
visk perspektiv, alt sammen for at passe til både 
trends og traditioner i vores del af verden.

Alle vores tekstiler er lavet af spundet akryl i hen-
hold til de højeste kvalitetsstandarder i Italien.
Stofferne har den højeste farveægthed og er 
smuds- og vandafvisende. 

EN OPTIMAL SOLBESKYTTELSE

Der er mange fordele ved solafskærmning. Det 
giver bedre indeklima samt skåner dine møbler. 
På terrassen giver markiser tiltrængt skygge, men 
beskytter også mod støvregn og sensommer dug. 

Her i folderen finder du hele vores dugkollektion.

BESTIL 
STOFPRØVER 
KVIT OG FRIT
sandatex.se
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REPORTAGE /  Jannice Wistrand inreder med balans

DET GODE LIV 
UNDER MARKISEN

EN MARKISE GIVER ET DEJLIGT UDEMILJØ OG GØR LIVET PÅ TERRASSEN SÅ MEGET BEDRE. 

EN MARKISE SAMLER HELE FAMILIEN UDENFOR, HVOR BÅDE SOL, SKYGGE OG ET FLOT NATTELIV KAN 

OPLEVES. VORES TERRASSE ER NU BLEVET DEN EKSTRA STUE, SOM VI KUN KUNNE DRØMME OM. 

Tekst: Susann Larsson Foto: Fredrik Malmlund Styling: Darlyng Form
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Xxxxx: Kuddar och fårskinn gör uteplatsen både 

mysig och hemtrevlig. 

D
et er lidt over elle-
ve år siden Char-
lotta og Kenneth 
flyttede ind i kæ-
dehuset på Tran-
dared i Borås. 

Huset der er i to plan, har en stram 
arkitektur med en facade af  sort træ-
beklædning. Udtrykket er moderne og 
æstetisk.

EJENDOMMEN VAR OPRINDE-
LIGT EN DEL AF EN STØRRE 
EJENDOM MED ET GAMMELT 
ANNEKS. En bygherre købte dette, 
rev det gamle hus ned og delte grun-
den i tre. Huset ligger i et område 
med huse fra 1940’erne og 1950’erne. 
At det blev i Trandared de ville bo 
skyldtes at Kenneths søn Hampus al-
lerede gik i skole der. I dag består fa-
milien også af  døtrene My og Nora, 
som nu er elleve og ni år gammel.
Hampus er blevet voksen og flyttet 
hjemmefra.

Charlotta, der arbejder som indret-
ningsarkitekt hos Input Interiör, en 
virksomhed indenfor offentlige miljø, 
hvor hun sikre intet er overladt til til-
fældighederne. Da husbyggeriet var i 
gang var Charlotta på forældreorlov 
og kunne følge byggeriet og træffe 
gennemtænkte valg.
– Jeg var meget omhyggelig med mate-
rialevalget og detaljer. Det var vigtigt 
for os at, det var i et tidløst materiale. 
Blandt andet valgte vi egetræslister i 
stedet for hvide lister der var inklude-
ret i standardpakken. Hvide lister har 
en tendens til at blive grim og slidte.
Det kostede lidt ekstra, men det var 
det hele værd siger Charlotta.
De valgte også aluminiumsvinduer i 
stedet for til de traditionelle trævin-
duer.
– Aluminium er vedligeholdelsesfrit 
og skal ikke males. Vi valgte også
forsænkede karme i vinduesnicherne.

NÅR DET KOMMER TIL INTERIØ-
RET ER DET VIGTIGT FOR CHAR-
LOTTA AT DET ER BÆREDYGTIGT,
både i forhold til miljøet og det er 
møbler, der holder over tid. En sofa 
eller lænestol skal helst holde som mi-
nimum femten år.
– Et hjem ændres efter behov, smag og 
behag. Det er vigtigt at det sker langs-
omt, og at møbler og detaljer kan 
fungere i det lange løb. For eksempel

// Terrassen 
bliver brugt me-
get men efter at 
markisen er kom-
met op bruger vi 
den endnu mere.//

CHARLOTTA
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EN OASE I DIT HJEM
DET BEDSTE STED TIL LANGE 

SOMMERNÆTTER.

ITALIENSK KYLLINGSALAT
MED MOZZARELLA 
4 personer

200 g blandede salatblade

2 modne avocadoer

1 bakke cherrytomater

1 grillet kylling

200 g mozzarella

frisk basilikum

Dressing

6 spsk olivenolie

3 spsk balsamicoeddike

1 tsk urtesalt

3 teskefulde italienske krydderurter (alt blandet 

tørret basilikum, oregano, timian m m)

GØR DETTE: Skyl og del salatbladene i

mindre stykker. Skær avocadoen i både. 

Skyl tomaterne og skær dem i to eller fire dele. 

Udben kyllingen og del den i mindre stykker.

Skær mozzarellaen i skiver. Kom alt i en stor skål. 

Bland alle ingredienserne til dressingen og hæld 

over. Pluk basilikumbladene og drys over salaten.

Øverst: På bagsiden er 

der en ekstra terrasse 

der har skygge om 

morgenen og sol om 

eftermiddagen.

T.h: My og Nora synes 

det er skønt at være 

på terrassen på varme 

sommerdage.

valgte jeg Stringreoler til pigevæ-
relserne, både fordi det er praktiske 
møbler, der kan ændres og bygges vi-
dere på, men også fordi det er noget, 
de kan tage med sig, når de flytter 
hjemmefra, siger Charlotta og tilføjer:

Vores stil er mere klassisk, og vi ønsker 
ikke at udskifte eller ændre hele tiden, 
vi ønsker at det skal holde og køber 
ikke møbler bare fordi det er oppe i 
tiden da der vil være en risiko for, at vi 
bliver trætte af  det efter et stykke tid. 
Vi har været omhyggelige med vores 
valg, på de ting som ikke kan ændres

 så let bagefter.

Da de var flyttet ind og sommeren 
og solen kom, opstod et behov for so-
lafskærmning. Både inde og ude.
– Vi tænkte slet ikke på solafskærm-
ning da vi byggede, vi udskød til sene-
re. Vi valgte lamelgardiner og plissé-
gardiner et par forskellige steder, men 
mest for at få et stilfuldt indtryk. > 
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Design 5380/727

Design Etamine 15/727

Nyhed! 
Ethamin stoffet 

skaber en hyggelig 
følelse under per-

golaen, udestuen 
eller den overdæk-

kede balkon.  

Bordet er dækket, og gæsterne ankommet.

Nu skal maden bare nydes under markisen.

Tid til at dække bordet med 

smukke tallerkner og stofservietter.
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Design 873/87

NÅR ET BYGGERI ER I GANG 
TÆNKER MAN MEST PÅ INDE-
MILJØET OG DET ER FØRST EF-
TER NOGET TID AT TERRASSEN 
OG UDELIVET BLIVER VIGTIGT. 
Hurtigt lagde vi mærke til, at det 
blev for solrigt indendørs og meget 
varmt på terrassen.
– Det var nødvendigt med en mar-
kise på sydsiden, og med husets sorte 
facade var det vigtigt, at den ikke 
blev for iøjefaldende når markisen 
ikke var i brug.

Efter at have kigget lidt rundt beslut-
tet de sig for en motoriseret markise 
til terrassen i en model med en sort
kassette og sorte arme med spættet 
gråt stof  fra Sandatex. De købte også 
to manuelt betjente vinduesmarkiser 
til 1 sal i samme stof.
– Sorte arme og kassette, perfekt 
fordi huset er sort. De er næsten 
usynlige når markisen er kørt ind i 
kassetten.
Det gjorde en stor forskel for inde-
klimaet eftersom huset har et stort 
glasparti ud mod terrassen.

– KOMBINATIONEN AF MARKI-
SER UDENFOR OG GARDINER 
INDENFOR BLEV GODT. 
Havde vi bygget huset i dag ville vi 
bestemt have taget fat i solafskærm-
ning allerede fra begyndelsen.
Charlotta og Kenneth har selv sat 
markisen op, det klarede de uden 
problemer.

– De blev positivt overraskede over 
at markisen var så utrolig nem at 
sætte op.

TERRASSEN BLIVER BRUGT ME-
GET  OG ISÆR EFTER AT MARKI-
SEN KOM OP.
Vi kan sidde der selvom det regner, 
da stoffet er vandtæt og derfor godt 
kan klare en regnbyge.
– Det er lidt ekstra hyggeligt om af-
ten, da markisen virker som et ekstra 
tag og dermed skaber en hyggelig 
rumfølelse.

På vestsiden er der en anden terrasse, 
hvor de har en naturlig skygge indtil 
klokken to-tre om eftermiddagen.

– Det er godt med mange terrasser i
forskellige retninger, så har vi mulig-
heden at variere os efter vejr og vind.
Vi er meget ude, og børnene kan lide 
at at sidde i skyggen af  markisen og
læse, male eller lytte til musik. Top
øjeblikket for Charlotta er på uden-
dørssofaen under markisen, gerne 
med en god bog og en kop kaffe.  ◊

Vi fik følelsen af en ekstra stue på grund af markisen. Nu får familien både beskyttelse mod solen og et hyggeligt sted at 

være om aftenen. Markisen giver en ekstra rumfornemmelse. 

Den bedste tid 
er i udendørs-
sofaen under 
markisen, med 
en god bog og 
kop kaffe.

CHARLOTTA
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Design 97

Design 15

Design 986/15

SKABE PLADS TIL SMUKKE STUNDER

Og det er under markisen det magiske opstår.
Her hænger vi ud og spiser godt. Fra tidlig morgen-
kaffe til sene aftener ved grillen.

Markisen giver tiltrængt skygge, den beskytter
også mod støvregn og sensommer dug.
Og sidst men ikke mindst beskytter markisen
mod solen og varmen, som bidrager til et 
behageligt indeklima.

Farveafvigelser kan forekomme. Kontakt din lokale markiseforhandler for stofprøver eller bestil på sandatex.se 13

TERRASSEMARKISER

4
TIPS TIL VALG AF DEN RIGTIGE 

SOLAFSKÆRMNING

1 / START MED PROBLEMET
Solafskærmning skal styre sol og varme på en god måde. Hvad er 

dit behov for solafskærmning? Er det for varmt i køkkenet, Forstyr-

rer lyset når du ser tv, vækker solen dig eller falmer dine møbler? 

Af hensyn til varmen er det altid bedst at stoppe solenudvendigt 

med en markise, sammenlignet med solafskærmning indvendigt.

2 / TAG ET BILLEDE
Vis facaden eller terrassen i showroomet og fortæl hvilke proble-

mer du har, og hvad du forventer af solafskærmningen.

3 / TEST FARVERNE
Gå ind på sandatex.se og bestil stofprøver gratis. Så for du en 

chance for at se og føle materialet, teste hvordan farven passer 

og hvordan solen skinner gennem stoffet.

4 / HVER TIL STEDE
Spørg hvor og hvordan installationen vil blive udført, så montøren

gør det rigtige fra starten, og sikre at markisen bliver placeret, 

hvor du ønsker. Det er vigtigt at diskutere detaljerne, så det ikke 

opstår misforståelser.
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EN PRAKTISK DETALJER 
SOM SMYKKER HUSET

Montering af vinduesmarkiser er selvfølgelig 
godt for indeklimaet og beskytter på samme 
tid indretningen fra stærkt sollys.
Vinduesmarkiser er også med til at give 
mere personlighed til huset, hvor de ofte 
bliver kaldt huset ”øjne”. Det synes 
vi er ret fint. 

VINDUESMARKISER

Design 155 ENKELTE TIPS
HVIS DER ER KOMMET SNAVS 

PÅ DIN MARKISE

1 / 
Kør markisen ud og skyl den med vandslangen.

Lad markisen tørre, inden du kører den ind igen.

2 /

Hvis snavs sidder fast, kan det vaskes af med en mild

sæbeopløsning og lunkent vand, brug en blød børste.

3 / 
Du kan tage kappen af og opbevare den inde om vinteren.

4 / 
For hårdere pletter eller mug på stoffet, lav en blanding af:

240 ml blegemiddel  (indeholder ikke peroxider) 

60 ml mild håndsæbe
4 l vand
Skrub med en blød børste og skyl efter med en masse vand. 

5 / Lad stoffet tørre.

Design 926

14 
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