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Kjøpshjelp
for Vista Solskjerming

www.vistanorge.no
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Behovsanalysen: Viktig for et vellykket valg
Vista Norge AS er et heleid norsk selskap
med 35 års erfaring innen solskjerming og gardinopphengssystemer.
Her er en liten brosjyre fra oss om Vista Solskjerming.
Vi håper sjekklisten kan øke din kunnskap om solskjerming og gjøre valget enklere.
Ved å følge våre tips om «Viktige vurderinger» vil du få større glede av ditt nye solskjermingsprodukt.
Ikke nøl med å ta kontakt med din forhandler hvis du har spørsmål.
(Se kontaktinfo siste side.)

Lykke til med kjøp av ny solskjerming!
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Før du kjøper:
Hvilke rom skal ha solskjerming?
Type vindu? (lite, stort, skrå, takvindu)
Skal produktet monteres på vegg eller i nisje?
Skal produktet primært: Hindre innsyn, mørklegge eller være dekorativt?

På soverom er plisségardiner og rullegardiner anbefalte produkter.
Begge produkter har muligheter for sideskinner som gir god lys demping.
Plissé og rullegardin er spesielt egnet på grunn av muligheter for lystett tekstil.

I stuen er vinduets utforming og størrelse viktig for hva man kan velge.
En annen viktig vurdering vil være funksjon.
Vil du bevare utsyn og redusere innsyn? Vil du hindre at møbler falmer?
Alle produkter vil egne seg for stue, og du velger fritt til egen stil og øvrig innredning.

På et kjøkken vil typisk persienne og plisségardin være gode alternativer.
Hygiene er viktig.
Persienner er enkle å rengjøre dersom de eksempelvis blir utsatt for stekos.

På badet ønsker man primært å skjerme for innsyn. Det er også et viktig moment at
produktet tåler fuktighet og damp. Persienne og plisségardin er gode valg. Dersom det
velges plissé skal man sikre seg at duken egner seg for et fuktig miljø.

1. Før du kjøper
Det kan være lurt å foreta en ”behovsanalyse” før du bestemmer deg for
hvilket solskjermingsprodukt som passer akkurat til ditt vindu.

Viktige vurderinger:
• Rom (soverom, stue, kjøkken, bad?).
• Vindustype (lite, stort, skrå, takvindu).
• Hvilken vei slår vinduet når det åpnes? Inn eller ut?
• Er vindusnisjen stor nok til at produktet kan monteres og
fungere?
• Funksjon (Lysinnslipp, innsyn/utsyn, skjerme hele eller deler
av vinduet?).
• Type betjening. Snorbetjening, snorløs, grep, motorisert.
• Eksisterende innredning. Matche stil?
• Hvilke produkter har avstand mellom tekstil og vindusramme
som kan gi lysinnslipp? (F.eks. rullegardin i nisje).
• Skal produktet gi godt utsyn? (For eksempel screenduk).
• Hvilke krav stilles til mørklegging?

Vær oppmerksom på at luftingen i rommet blir vesentlig
redusert i forhold til fritthengende produkter, og det er en
risiko for at duken ”suges” inn i rommet ved lufting/gjennomtrekk.
• Er produktet til en hytte? Vær oppmerksom på Literise
produkter. Disse anbefales ikke, da produktene er avhengige av jevnlig bruk for at Literisefunksjonen skal opprettholdes. Produktet MÅ IKKE være i ro, uten å bli betjent, i lengre
perioder. Som alternativ anbefales Smartcord.
• Ønsker du å etterbestille produkter? For eksempel bestille
samme tekstiler som er kjøpt på et tidligere tidspunkt? I slike
tilfeller skal man være oppmerksom på problematikken rundt
batch-nr: Enten du skal tapetsere, legge gulv, male, sy
gardiner eller legge fliser er det viktig å sjekke at det er
produsert samtidig. Årsak: Det kan oppstå ørsmå variasjoner
fra produksjonsrunde til produksjonsrunde (batch-nr). Når
tekstilene ikke bestilles samtidig kan man risikere at
stoffene blir levert fra forskjellige batch-nr.

• Lufting. (Spesielt viktig med tanke på soverom). Dersom du
har behov for mørklegging og velger produkt med sidelister:

Oppmåling og montering:
Oppmåling (måltaking) er kritisk med tanke på
å få et godt sluttresultat. Oppgi alltid totale
mål uten fratrekk for avstand til karm list eller
nisje.

Viktige vurderinger:
Skal produktet monteres inne i nisjen eller
utenpå karm?

Figur 1: Karm.

Figur 2: Nisje.

• Vær varsom ved bruk av lasermåler, spesielt billigmodellene, da disse i mange tilfeller har feilmargin.
Lasermåler må ALDRI benyttes på skråvinduer, da man er avhengig av å komme helt opp i skråen for å ta mm nøyaktig mål.
• Det anbefales å bruke stålmålebånd, og at man tar et kontrollmål etter første måltaking.
• Målene skal tas der produktet skal plasseres.
• Oppgi alltid breddemålet først, deretter høyden.
• Husk å måle bredde oppe og nede, samt høyde på begge sider. (Hvis målene avviker skal minste mål benyttes).
• Er det skjevheter der produktet skal monteres?
• Det følger monteringsveiledning med alle produkter. Disse kan også lastes ned fra hjemmesiden, der du også finner videoer
som viser korrekt montering: Gå til www.vistanorge.no/monteringsveiledning-1

2. Soverommet
Anbefalte produkter er plisségardin og
rullegardin.

Viktige vurderinger:

• Stort modellutvalg til alle typer vinduer
• Lystett og isolerende duette tekstil (dobbelt plisséstoff uten
snorer)
• Passer i alle rom

• Vil du ha det helt mørkt?
• Hvilke produkter har avstand mellom duk og vindusramme
som kan gi lysinnslipp?
(For eksempel rullegardin montert inne i vindusnisjen).
• Har du andre eksisterende gardinløsninger?
(For eksempel gardinstang og gardiner).

Anbefalte plissémodeller:
(alle er barnesikre)
• BB24 A2 – Smart modell som man klistrer på vindusglasset
uten å borre hull.
• Lightblock® Patentert system som sikrer optimal mørklegging. (Kan kun leveres med 25 mm duette tekstil).

• Er det behov for myggnetting?
• Lufting. Spesielt viktig med tanke på soverom. Dersom du
har behov for mørklegging og velger produkt med sidelister:
Vær oppmerksom på at luftingen i rommet blir vesentlig
redusert i forhold til fritthengende produkter, og det er en
risiko for at duken ”suges” inn i rommet ved lufting/
gjennomtrekk.
• Underrull: Ved valg av underrull vil avstand fra duk til vindu
bli mindre enn ved overrull.

• Literise. Plisségardin med innebygget fjærsystem i over
listen. Betjenes enkelt ved å skyve på underlisten. Det finnes
3 ulike modeller Literise plissé: AB10, AB20 og AB30.
• Smartcord. Betjenes med et pumpesystem, hvor man hever
gardinen ved å trekke loddrett i snoren eller senker ved å
trekke snoren inn mot midten. Med et slikt pumpesystem blir
ikke trekksnoren lenger når gardinen heves.
• Stort tekstilutvalg, fra transparente til mørkleggende.

Anbefalte rullegardinmodeller:
Underrull.

Plisségardiner

Overrull.

• Stort tekstilutvalg, fra transparente til mørkleggende.
• Type 40 med lukket kassett og sidelister

• Fleksibel løsning som hindrer innsyn

• Type 20 leveres med monteringslist for enkel og rask
montering.

• Bygger veldig lite når de er trukket opp

• Styrewire. Passer fint til dører og vippevinduer.

3. Stue
I stuen velger man fritt etter stil og behov.

Viktige vurderinger:
• Type vindu. Vinduets utforming og størrelse er viktig
utgangspunkt for hva som kan velges.
• Ønsker du å redusere innsyn samtidig som du beholder
utsyn?
• Ønsker du å mørklegge?

• Vurder førerstang som betjening, dette er en barnesikker
løsning. Førerstang kan kun leveres når parkering og
betjening er på samme side.
• Vurder parkeringsside og betjeningsside. Hva er mest
praktisk?
• Er motorisering fornuftig? Kan være aktuelt ved store
vinduer, eller når manuell betjening er upraktisk.
• Skal lamellgardinene gå ned til gulv, eller ned til vinduskarm?
(Når lamellene går ned til gulv trekkes ekstra klaring).

• Farger. Ønsker man å matche øvrig innredning?
• Er det viktig å unngå at møbler falmer?

Rullegardin Zebra

• Er det viktig å kontrollere rommets lysforhold?

• Zebra rullegardin består av to lag tekstiler med tverrgående
striper.

• Ved direkte sollys kan transparente, lyse tekstiler gi en
blendende følelse. Duse og mørkere tekstiler kan bidra til å
dempe generende lys.
Har du store vinduer der plisségardiner og rullegardiner ikke er
egnet? Da kan lamellgardiner være et godt alternativ.

Lamellgardiner

• Åpner og lukker feltene ved å justere noe i høyden.
• Med Zebra kan man enkelt justere innsyn omtrent som med
en persienne.
• Leveres som standard med kassett.
• Kan leveres med monteringslist.

• Enkel regulering av lys og innsyn.

Rullegardin Screen

• Passer til store vindusflater, skråvinduer og som romdeler.

• Tekstil som filtrerer sollyset.

• Leveres som standard med bunnkjede og bunnlodd, men kan
leveres med innsveisede lodd. Da slipper man å ha sjenerende bunnkjede nederst på lamellen. Gir raskere og enklere
montering.

• Man kan fortsatt se ut, men man demper innsyn. Tekstilen
demper varmeinngang og stopper mye av UV-strålene.

4. Kjøkken
Anbefalte produkter er persienne eller
plisségardin.

Spesielle modeller:

Viktige vurderinger:

• EDB-persienne. Hullet til opptrekksnorene er i bakkant. Når
man lukker persiennen ser man ikke hullet til snorene, og
sjenerende sollys slipper ikke inn.

• Skal produktet monteres over en kjøkkenbenk? Ta hensyn til
betjeningsmulighet, og vurder eventuelt lengde på betjeningssnorer.
• Er vinduet i nærheten av stekeovn? Persienne anbefales
grunnet rengjøring.
• Hvordan er solforholdene? Ved mye sol bør man velge et
produkt som skjermer for direkte sollys.

Persienner
• Klassisk produkt
• Velegnet for regulering av sollys
• Passer til små og mellomstore vinduer
• Enkel å rengjøre. (I forhold til eksempelvis stekeos).

• Literise funksjon. Betjenes ved å skyve på underlisten.

• Med styrewire. Styrewire i sidene holder persiennen på plass.
Fordelaktig ved montering på dører og vippevinduer.
• TDI-BB 24. Tilsvarende funksjon som en plissé BB24. Den
kan parkeres i alle posisjoner. Betjenes ved å skyve på
under-og overlisten. Persiennelamellene vendes ved å vri på
en liten dreieknapp på overlisten.

5. Bad
Anbefalte produkter er persienne eller
plisségardin.

Plisségardiner

Viktige vurderinger:

• Anbefalte tekstiler er Dustblock og Topar plus. Disse er
overflatebehandlet og er smuss og fuktavvisende. (Se
kolleksjonsbok for mer informasjon om tekstilene).

• Skjerme for innsyn. Velg et produkt som fyller ut hele
vindusnisjen.

• Selv om tekstilen tåler fuktig miljø, bør aldri plissen monteres
inne i våtsonen der tekstilen blir direkte utsatt for vann.

• Ta hensyn til fuktighet og damp og vurder om produktet
kommer i direkte kontakt med vann.

• Plissémodell BB24 (sveve) er et egnet alternativ.

• Dersom plissé vurderes, viktig å velge en tekstil som er
fuktbestandig. Dersom det er stor fare for direkte vannkontakt, vurder et annet produkt.
• Aluminiumspersienner tåler fukt, og har lang levetid.

MODELL BB 24
Loddrette & vippevinduer (Maks 75°)
Utspent modell med trinnløs snorbrems og grep.
Det monteres to grep på bredde over 100 cm.
Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 120 cm
Maks bredde duette = 110 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde duette = 230 cm
Maks areal = 3,5 m2

Barnesikkerhet og snorbetjente s olskjermingsprodukter
Barnesikkerhet Direktiv NS-EN-13120 gjeldende
fra 4/9-2014.

Eksempler på produkter som ikke danner
løkker eller innebærer kvelningsfare:
• Rullegardiner Literise/fjær.

Formål med direktivet er:

• Motoriserte produkter.

• Forhindre skader og alvorlige ulykker med barn.

• Utspente modeller.

• Alle ulykker må forebygges.

• Produkter med betjening som grep, førerstang, vristang.

• Snorer skal ikke danne løkker slik at barn kan få dem rundt
halsen.

• Produkter med snorfri betjening generelt.

• Alle løkker skal sikres minst 150 cm over gulv.

Montering

Hva:

Produkter med kjede eller snor. Barnesikring må monteres
minimum 150 cm over gulv.

• Gjelder alle solskjermingsprodukter med snorer innvendig.

Sikring
kjede

Hvor:

Sikring
snor

• Alle steder hvor barn kan oppholde seg. For eksempel
hjemme, hotell, sykehus, kirker, forretninger, skoler, barne
hager eller offentlige plasser i alminnelighet.
• Kravene gjelder også når monteringssted er ukjent.
• Alle produkter som forlater produsent etter 4-9-2014 skal
leveres med barnesikring i henhold til direktiv.

ADVARSEL (iht. EN 13120)
• Små barn kan bli kvalt i sløyfen på trekksnorer,
kjeder, tape og snorer på solskjerming. De kan også
vikle snorer rund halsen.
• For å unngå kvelning og innvikling må ikke små barn
få tilgang til snorene.

Leverandør:

• Flytt senger, sprinkelsenger og møbler bort fra
snorene på solskjermingen.
• Vi anbefaler at du i tillegg bruker våre snorfester for
å redusere muligheten for slike ulykker.

Forhandler:

Vista Norge AS
Pb. 93, 1483 Hagan
www.vistanorge.no

