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SE DITT HUS
MED NYA ÖGON
Det finns så många fördelar med
markiser. Ett solskydd som ger bättre
inomhusklimat, skonar dina möbler och
gör så att du slipper sitta och kisa i ditt
eget hem.
Fönstermarkisen utanför sovrummet
låter dig ligga kvar och få en välförtjänt
sovmorgon på helgen. Utomhus kan du
njuta av värmen men slippa undan de
gassande solstrålarna. Markisen över
uteplatsen ger skydd även för sommarens duggregn och sensommarens
dagg. Har du terrassvärmare så håller
den kvar värmen längre och du kan
sitta ute långt in på hösten.
Trots alla praktiska fördelar måste
vi nog ändå säga att det allra intressantaste är att markiserna tillför något
extra till husets utseende. De ger fasaden karaktär och personlighet. Låt dig
inspireras av de många exemplen här i
katalogen. När du är färdig kommer du
att märka att ditt hus ser lite annorlunda
ut, att det känns lite naket, som om det
saknas något. Då vet du att du är redo
för markiser.
Vill du ha det bästa väljer du markisväv från nordens ledande leverantör.
Sandatex erbjuder dig en ny kollektion i skandinavisk design, tillverkad
enligt högsta kvalitetsstandard i Italien.
Tillsammans kan vi göra världen lite
vackrare.
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VITA HUS
Har du ett hus som är ståndsmässigt,
modernt och präglas av strama linjer?
Då är det klokt att vara lite varsam i färgvalet och undvika starka färger. Ofta
fungerar hela gråskalan, från svart till vitt,
alldeles utmärkt. Kanske ska du prova en
MÖNSTRAD VÄV?

FÄRG 24
TIPS! Tycker du helsvart känns för hårt?
Vi har flera mjukare
varianter. Titta gärna
på färg 407/324, 107
eller 4215/24.

3 BRA TIPS!

1

Titta på ditt hus och se om det har
några färger förutom fasaden som
du kan plocka upp med färgvalet av
markisväv. Vilken färg har taket, hur
ser fönsterfodret ut och vilken nyans
är det på ytterdörren?

2

Var ligger ditt hus? Har du hav
eller sjö nära som reflekterar
ljus? Är huset omgivet av mörk
skog eller är det öppna landskap och
mycket himmel? Tänk på att färgen
du väljer på markisväven ska samspela med omgivningen.

3
Rätt

FÄRG
407/94

Vilken färg har grannarna valt
till sina markiser? Vilken färg
har de på huset? Var det en
lyckad kombination? Åk gärna runt
och titta på hus i ditt närområde. Man
lär sig mycket av både goda och
dåliga exempel.

HUR SER DITT HUS
UT MED MARKISER?
Ladda ner vår nya app gratis till din
läsplatta och se hur ditt hus ser ut med
markiser. Finns också som webbversion på markisguiden.se

FÄRG
407/151

FOTA: OLAS KOMPIS HUS I GBG

Rätt men ny väv?

FÄRG
407/727

FÄRG
4215/24

FÄRG
24

VITA HUS
Sverige är fullt av vackra, romantiska, lantliga
och fullkomligt bedårande vita hus. Bor du nära
havet eller erbjuder naturen runtomkring kraftiga
kontraster? Då kan det vara en god idé att undersöka en mättad blå eller röd färg på markisväven.
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FÄRG
1081/98

873/87

FÄRG
98

LITA INTE
PÅ MINNET

FÄRG
407/392

Exakt vilken färgnyans är det på din
husfasad? Oavsett vad du tror så
kommer det med största sannolikhet
vara fel. Att stå hos sin markisspecialist och titta på tygprover samtidigt
som man försöker plocka fram minnesbilden av huset med omgivningar
är en omöjlig uppgift även för rutinerade färgsättare och designers.

FÄRG
97

Gör därför
som proffsen,
ta med en bit
av fasaden.
Knacka bort
en liten bit av
tegelstenen
eller skär loss
en liten bit av
den målade
träfasaden. Att fotografera med
mobilen är heller ingen säker metod.
Äkta vara är alltid det säkraste.

FÄRG
5359/75

RÖDA HUS
Oavsett om du har ett gammalt hus målat i Falu Rödfärg eller ett nyproducerat hus i samma tradition så
erbjuder rött en speciell utmaning. Att matcha med
röd markisväv till ett rött hus är en svår balansgång. Varför inte snegla åt senapsgult, mossgrönt
eller gråblått istället?

97/84

84

407/307
407/373

TIPS!
FÄRG
58

FÄRG
1078/24

Var inte rädd för våra
nya multirandiga
markisvävar. Ränderna
upplevs mindre markanta uppmonterade
än de gör på ett litet
vävprov.

BLÅ HUS
Den blå färgen på husfasader är ofta blek, mild eller
går mot grått. Prova dig fram med milda kontraster
ELLER VÄV MED RÄNDER SOM MATCHAR FASADEN. Hämta
inspiration till markisväven från fönsterfoder eller
varför inte från trädgården och omgivningarna.

Skiss, läggs in rätt när jag
ser vilka färger ni alt
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Rätt, vilken markis ska in?
FÄRG
1080/75

FÄRG
97/13

GULA HUS
Gult har en stor spännvidd. Många gula hus går i ljusa
nyanser som närmast för tankarna till beige. Men så
finns också de kraftigare gula som återfinns på de
många äldre trähusen. Vill du matcha med gul markisväv så var försiktig att den inte blir för klar och
knallgul. Undersök gärna gröna ALTERNATIV också.

Skiss, läggs in rätt när jag
ser vilka färger ni alt

FÄRGPORVSKOLLAGE TILL BLÅTT
58x89

5357/7
105/15

407/16
968/12

HUR SER DITT HUS
UT MED MARKISER?

407/58

FÄRG
407/16

Ladda ner vår nya app gratis till din
läsplatta och se hur ditt hus ser ut med
markiser. Finns också som webbversion på markisguiden.se

FÄRG
15

BRUNA HUS
Många färger är fina tillsammans med brunt. om DU
vill lätta upp den mörka fasaden så är ljusare bruna
FÄRGPORVSKOLLAGE TILL GULT
58x82

och beige vävar fint. GÅR DEn bruna färgen mot svart
så titta då på vår nya brunsvarta väv! en mörk väv
som ändå känns mjuk och varm, smart eller hur?

5358/91
407/79

24

407/324

FÄRG
4215/24

TIPS!

FÄRG
873/930
22 SANDATEX INSPIRATION

Tänk på att det lilla
färgprovet upplevs som
dovare/mörkare än
vad den slutliga, stora
markisväven kommer
att ge intryck av. Resultatet kommer alltså att
bli klarare, starkare och
ljusare änINSPIRATION
färgprovet. 23
SANDATEX

SVARTA HUS
En svart fasad ger tyngd och skapar en fond
som tål mycket. Förutom hela gråskalan och de
bruna nyanserna som ligger nära till hands, kan du
experimentera med kraftiga accenter. tänk på att den
mörka fonden får färgen på väven att se ljusare ut,
dra mot mörkare nyanser än du tänkt från början.

FÄRGPORVSKOLLAGE TILL SVART
58x82

407/58

1078/24

15
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FÄRG
24

FÄRG
79

5358/91

91

24

Den mörka fasaden tillåter dig att ta ut svängarna
med kraftiga accenter och spännande mönster. Våga
ge ditt hus ett verkligt lyft, överväg färger du inte

407/79

trodde var möjliga!
407/324

TÄNK PÅ
BAKGRUNDEN
Färger beter sig olika beroende på
hur mörk din fasad är. Ögat spelar
oss alla ett spratt när det gäller fenomenet som kallas kontrastförstärkning. Enkelt kan man säga att samma
färg ser mörkare ut när den ligger
mot en ljus bakgrund än mot en mörk
bakgrund.
Titta på exemplet nedan, den lilla
kvadraten i mitten har exakt samma
färg, men uppfattas olika.

FÄRG
24

FÄRG
5358/91

BEIGE HUS
En beige fasad är som en smekning för ögat. När du
väljer markisväv så finns det i huvudsak två spår att
FÄRGPORVSKOLLAGE TILL
BEIGE
58x82

välja mellan. Antingen jobbar du ton i ton eller så
plockar du upp detaljer från takfärgen, plåtarbeten,
snickerier eller andra utsmyckningar.

407/926
15/14

5380/426
873/930
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Skiss

FÄRG
1081/24

Kinna/Plåtas juni

Charlotte/Sundsvall/Fotas om i maj

FÄRG
97/84

MJUKA FAKTA
OM MARKISVÄV
Att välja färg på markisväven kan vara både spännande och svårt.
Men att välja fabrikat är enkelt. Markisväv från Sandatex är formgiven av vår
designavdelning, både färger och mönsterbilder utgår från ett skandinaviskt
perspektiv. Allt för att passa både trender och traditioner i vår del av världen.
Det nordiska klimatet ställer också höga krav på tålighet.
När det gäller färgäkthet är det heller ingen som slår oss
på fingrarna.
Alla Sandatexvävar är tillverkade av spinnfärgad akryl.
Spinnfärgad betyder att man tillsatt färgen redan innan
man spunnit tråden vilket ger en helt och hållet genomfärgad tråd. Man kan säga att vår väv är som en morot, den
har samma färg rakt igenom. Tyg som färgats senare blir
som ett äpple, bara färg i yttersta skalet. Men det slipper
du med markisväv från Sandatex. Metoden gör det också
möjligt för oss att skapa kollektioner som genomgående
håller 7–8 i färgäkthet på en 8-gradig skala. Vi är måna om
att din investering ska hålla i många år.
Självklart är alla Sandatexvävar smuts- och vattenavvisande.
n Varje kollektion av Sandatex markisväv är exklusivt
framtagen och designad för den skandinaviska marknaden.
n Sandatex använder bara spinnfärgad väv, tråden/
fibern är helt genomfärgad.
n Markisväv från Sandatex håller högsta färgäkthet,

7–8 på en 8-gradig skala.
n Sandatex markisväv är smuts- och vattenavvisande.
n I mer än 30 år har Sandatex levererat väv till landets
främsta markisspecialister.
n Sandatex är Nordens ledande leverantör av markisväv.
FÄRG
4215/24

n Varje vecka under säsong kommer leveranser från

Italien, där väveriet ligger, till Sandatex huvudkontor.
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