


Solskjerming. Gjort enkelt. 

Det er mange gode grunner til å 
investere i solskjerming, men 

markedet kan virke uoversiktlig

Gjennom tre enkle steg tilbyr 
Solinor rett produkt, til rett pris

Vi  får de mest populære 
produktene på markedet til best 

mulig pris



Det er mange gode grunner til å investere i solskjerming... 

Det er energibesparende fordi 
varmeinnslipp fra solen reduseres

Det gir mulighet til å bevare utsyn og 
dagslys, samtidig som innsyn reduseres

Mulighet for komplett mørklegging som 
gir bedre nattesøvn

Reduserer gjenskinn og gir dermed 
mer behagelig innebelysning

Riktig 
solskjerming 
er avgjørende 
for en en god 
atmosfære i 

hjemmet!



… men markedet kan for mange virke uoversiktlig

Det er utfordrende å 
skille mellom 
leverandører 

Utvalget er stort, og det er 
og det er vanskelig å 

velge rett løsning

Det kan være vanskelig 
å sammenligne 

priser...

… og det er krevende å 
se sammenhengen 
mellom pris og kvalitet 



Solinor forenkler prosessen, og gjør solskjerming enkelt

Ta en prat med oss 
på telefon

Få pris tilsendt 
med en gang

Nøyaktig oppmåling 
og montering

Vi hjelper deg med å finne den 
optimale løsningen til ditt behov!

På 5 minutter får du tilsendt et 
prisoverslag med en enkel beskrivelse 
av oppdraget 

Om tilbudet faller i smak sender vi en 
montør for å ta nøyaktige mål før 
montering 
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Gjennom tre enkle steg tilbyr Solinor rett produkt, til rett pris:



… derfor har vi på kort tid blitt en viktig utfordrer i markedet 
for solskjerming  

Solinor ble startet i Bergen i 2019 med et ønske om tilby 
noe nytt og bedre i et uoversiktlig marked

Siden det har vi:

Utvidet til Oslo og Trondheim, samt at vi 

åpner i Kristiansand i 2022

Vokst fra 2 til 20 ansatte

Solgt solskjerming til over 1100 fornøyde 

kunder

September 2019
Solinor ble startet opp i Bergen

Februar 2021
Solinor ble en del av Askeladden & Co. 

Mars 2021
Startet opp i Oslo 

Juni 2021
Startet opp i Trondheim 



Vil tilbyr de mest populære produktene på markedet, til 
best mulig pris 

Alt innen solskjerming, til både innendørs og utendørs bruk

Varianter i alle prisklasser

Motoriserte løsninger

Systemer som kobles til smarthus 

Våre eksperter hjelper deg med å finne den beste 
løsningen!

Bredt utvalg av produkter, farger 
og materialer



Plisségardier: elegant og effektiv solskjerming

Vi skreddersyr og tilpasser etter behov. Som kunde kan 

du velge mellom mange ulike modeller og over 200 ulike 

farger og stoff

Innvendig solskjerming

Med sitt myke og stilrene uttrykk har plissègardiner blitt 

den mest populære formen for innvendig solskjerming.

Skaper naturlig dagslys samtidig som de 

skjermer for sol og innsyn 

Kan tilpasses alle vindusformer

Gir stor fleksibilitet



Lameller: det perfekte valget for store vindusflater

Våre lameller produseres etter behov og mål, og kan tilpasses 

små, store, rette og skråstilte vinduer. 

Innvendig solskjerming

Lameller er spesielt egnet for store vindusflater som går helt ned 

til gulvet. De stilrene lamellene vil skjerme mot sollys og innsyn.

Lamellene styres med kjedetrekk betjeningsstang 

eller motor

De kan trekkes helt til siden, splittes på midten eller 

tilpasses vinduer i forskjellige høyder

Det tilbys ulik bredde på lamellene



Persienner: elegant og klassisk solskjerming

Fortell oss hva som er viktig for deg, så hjelper vi deg å velge 

riktig!

Innvendig solskjerming

Persienner er en klassisk og tidløs solskjerming som hjelper til 

med å skape en skjermet atmosfære

Persiennen kan justeres avhengig av hvor mye lys 

som skal komme inn i rommet

Du velger selv fargen og stilen som passer til 

omgivelsene



Rullegardiner: perfekt for store vinduer

Med elektrisk betjening og automatisering kan rommet 

mørklegges på kvelden samtidig som rullegardinene åpnes 

automatisk på morningen. 

Innvendig solskjerming

Rullegardiner fra Solinor har et rent, enkelt design som gir 

lystett solskjerming og hindrer innsyn.

Tilbys i ulike strukturer og farger

Ved å velge rullegardiner med sidelist og toppkasse 

kan man unngå at lys kommer inn gjennom sidene

Leveres med manuell og elektrisk betjening



Screens: fremtidens solskjerming

Ettersom screens stopper inntil 92% av solens strålingsvarme, 

kan screens være en energieffektiv investering som hindrer 

varmestråling og reduserer kjølebehovet

Utvendig og innvendig solskjerming

Screens gir effektiv skjerming mot sol og innsyn, samtidig 

som utsikten bevares og behagelig sollys slippes inn. 

Produseres etter behov og mål med bredt utvalg av 

duker i ulike farger og tekstiler 

Toppkassen leveres firkantet, avrundet eller som en 

innebygget spesialløsning

Vi tilbyr også innvendig screens, for eksempel der 

det er utfordrende å montere utvendig



Markiser: skap ditt eget uttrykk

Vi bruker kun værbestandige duker, god aluminium, 

langtidsholdbar lakkering og plastkomponenter i de beste 

materialer

Utvendig solskjerming

Markiser fra Solinor produseres i en rekke farger og mønstre, slik 

at du kan skape ditt eget uttrykk. 

Like velgene til private terrasser, som avskjerming av 

f.eks. butikker, restauranter og institusjonsvinduer

Våre markiser kan tilpasset individuelt etter bygning 

og fasade, og med egen firmalogo om ønskelig

Vi har et særlig fokus på kvaliteten på markisene for 

å sikre lang levetid. 



“Rett og slett dødsfornøyd med Solinor! Bedre 
kundeservice og oppfølging skal man lete grundig etter. 
Det ble råtøft og elegant på én gang”

“Eg kjøpte plisségardiner frå Solinor og er veldig 
fornøgd! Hyggelege og effektive, og god pris og 
kvalitet”

“Ryddig prosess fra start til slutt. Kom kjapt på 
befaring, meget velvillig til endringer underveis og 
installasjonen ble gjort kjapt og smertefritt. Kan 
anbefales!”



Vi har med suksess gjennomført flere store prosjekter

Marmorhagen Gartnerløkken Skipet Skuten 2

8 Eksklusive leiligheter ved 
Nordåsvannet bygget av ATR 

Eiendom

Levert solskjerming til over 30 
leiligheter bygget av Axer 

Eiendom

Vi leverte innvendig 
solskjerming til Norwegian Hull 

Club

Eksklusive leiligheter langs 
sjøkanten i Bergen sentrum, 

bygget av ATR Eiendom.

Vi har også levert solskjerming til flere prosjekter i regi av Senab Eikeland, deriblant Vestland Fylkeskommune, 
Equinor Mongstad og Bergen Katedralskole



Med solskjerming fra Solinor får du 

Høy kvalitet til lav pris
Skreddersydde 

produkter og personlig 
service 

Kort leveringstidGod oppfølging og 
produktkunnskap


