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”Även på norra delen av jordklotet 
 används mer  energi för att kyla ner 
luften än för att värma upp den.”

Självklar t tänker vi på miljön och  kostnader 
när vi bygger och inreder våra hem och 
lokaler. Eller gör vi det? Rätt använda, 
smar ta solskydd betalar snar t sig själva. 

Ändå bygger vi både småhus och  större 
lokaler utan solskydd, men med  klimatanläggningar 
som både kostar i inköp och framförallt i drift. 
Upp till över 90% av den instrålande värmen 
kan  reduceras med rätt anpassat solskydd. Så ett 
 enkelt sätt att få uppleva ett bättre och billigare 
 boende- och  arbetsklimat är att se till att vär-
men motas i ett  tidigt skede och inte  kommer in 
i  byggnaden alls. Du sparar helt  enkelt både miljö 
och kostnader när ni  investerar i  smarta solskydd! 

Screenmarkis

Draper Screen markis är ett tekniskt överlägset solskydd i 
förhållande till vanliga fönstermarkiser. Den reducerar vär-
me likt få andra produkter samtidigt som öppningsfaktorn 
i väven gör att utsikten finns kvar. Vindtester i högsta klass 
borgar för en säker drift även vid kustnära boenden. 

Fönstermarkis

Ett stilfullt fasadsolskydd som stoppar solens strålar och 
ger ett behagligt ljus. Draper Fönstermarkiser går att få 
i de modernare raka utförandet eller med klassiskt vågig 
kappa. Den svenska traditionen har blivit än bättre med 
fler vävar och ett utbud av modeller för de flesta utseenden 
av fönster.

Terrassmarkis

Förläng sommarens underbara kvällar och behåll värmen 
kvar på uteplatsen med sortimentet bland Drapers olika 
terrassmarkiser. Under de soliga dagarna skänker en ter-
rassmarkis behaglig komfort för en middagsstund i skug-
gan. När terrassen skall skuggas helt men man samtidigt 
inte vill ha ett komplett uterum så finns även vårt sortiment 
av pergolamarkiser.



Flexshade Rullgardin

Draper Flexshade är en serie av rullgardinsmodeller för 
både trendig inredningsdesign men också för funktionella 
och avskalade installationer. Valet av väv i våra olika kol-
lektioner ligger till grund för en fantastisk upplevelse med 
inramning av ert fönster.

Lamellgardin

Lamellgardiner är lika effektivt och snyggt på arbetsplatsen 
som i hemmet. De passar bra till större fönster och olika ty-
per av inglasningar, så som kontorsrum och uterum. Öppna 
upp för utsikt, och stäng för insynsskydd och påträngande 
solstrålar.

Persienn

En klassiker som aldrig går ur tiden. Nya färger och varia-
tioner med samma stilrena utseende där vi kan anpassa 
lamellernas vinkling baserat på ditt behov. Vill du skapa en 
ombonad känsla och alltid ha din persienn nere så är det 
enkelt att justera vinklingen för att minska insyn men ändå 
ha möjligheten att se ut.

Plissé

När form och funktion möts som skapar ett solskydd för 
kök, sovrum och allrum. Designen med den veckade väven 
finns som diffuserande väv som ger ett behagligare ljus, 
men också som mörkläggande väv för en god natts sömn. 
Variationen av modeller gör att just ert behov kan tillgodo-
göras.

Effektgardin

En kombination av ljus och mörker i en stilren och mo-
dern rullgardinsmodell. Rakt, vackert och avskalat, men 
samtidigt effektivt att kunna filtrera infallande ljus. Med 
kulkedjan kan du snabbt och enkelt reglera effektgar-
dinen för att släppa in mer ljus eller stäng igen för an-
vändning som insynsskydd. Draper Effektgardiner finns 
valbara i flera olika vävar och färger även till lite större 
fönster.
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