KÖP DINA SOLSKYDDTRYGGT OCH
SÄKERT AV ENMEDLEMI
SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDET
Solskyddsförbundet utbildar
medlemmarna, och ställer
höga krav på anslutna företag
och på dem som ansöker om
medlemskap.

M oder n t

Ett medlemskap visar att
företaget har kunskap och
erfarenhet av solavskärmning,
en ordnad ekonomi och ett
gott anseende i branschen.
Därför kan du känna dig trygg
när du anlitar en medlem i
Svenska Solskyddsförbundet.

Bar n säk er t

Tr yggt

Med stöd av
Solskyddsförbundet har
medlemsföretagen
möjlighet att lämna en
3-årig garanti till
konsument, på ett brett
urval av
solskyddsprodukter.

Hit t a din
solsk yddslever an t ör
på vår h em sida

w w w.solsk yddsf or bu n det .se

RÄTT SOLSKYDDPÅ RÄTT PLATS
ELLERKONSTENATT VÄLJA RÄTT LEVERANTÖR

Gr at t is!

Eftersom du håller denna lilla skrift i din hand, har du troligtvis planer på någon form av
solavskärmning. Därför vill vi inledningsvis gratulera till ett bra beslut!
Ett solskydd av kvalitet kan vara en ganska stor investering, så i ett hållbarhetsperspektiv är
det viktigt att det blir rätt redan från början. Hållbarhet i solskyddsbranschen handlar om
energihushållning, hälsa, kvalitet och miljöhänsyn; Värden som du får del av när du väljer rätt
solskydd till rätt plats i ditt hem.
Din solavskärmning ska dessutom ha bra funktioner, vara säker för både dig och din familj,
och inte minst försköna och komplettera ditt hem och återspegla din personliga stil.
Så se till att du väljer en leverantör som verkligen kan hjälpa dig, så det blir rätt och du blir
nöjd. Välj ett proffs med kunskap, utbildning, ett brett produktprogram och affärsmetoder att
lita på.
Välj en medlem i Svenska Solskyddsförbundet.

När du sk a välja solsk ydd
t ill dit t h em , bör ja allt id
m ed at t f u n der a på vad du
vill h a f ör r esu lt at , och vad
som är vik t igt f ör dig. Det
k an t ill exem pel var a at t :
- Få ner värmen
- Ta bort bländning och
reflektioner
- Mörkare i sovrummet
- Spara energi
- Skapa ett uterum
- Skugga i trädgården

Bilder från solskyddsförbundets medlemstävling Solskyddspriset

När du h ar din a
pr ior it er in gar k lar a,
k on t ak t a et t pr of f s som k an
h jälpa dig välja r ät t !

