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Att billigt är dyrt, och dyrt är billigt 
finns det redan många som förstår 
innebörden av.

Men för den som inte känner till 
uttrycket innebär det att en vara som 
är billig att köpa, i längden kan visa 
sig bli en dyr historia. Det här något 
företaget Swesol känner till.

Att kategorisera alla solskydd under samma 
tak är som att säga att alla bilar är lika. För 
den som jämfört bilmodeller märker fort 
skillnaden på en billig och en dyrare modell. 
Detsamma gäller i solskyddsbranschen. 

– Vi har haft flera kunder som kontaktat 
oss när det varit dags att byta markis på sin 
uteplats eller balkong. När vi sedan åkt på ett 
hembesök har vi flera gånger märkt att deras 
gamla markiser antingen tappat färgen, blåst 
sönder, lossnat från sin infästning och eller 
till och med rostat sönder, berättar ägarna 
Eddie och Kenth på Swesol.

Det handlar oftast om att kunden tidigare 
köpt en prisvärd markis från någon av de 
stora bygghandlarna. Till en början funkar 
det oftast som det ska, men redan efter några 
säsonger börjar man märka anledningen till 
det låga priset.

Vidareutvecklingen
av persiennfabriken
Kenths svärfar Atle Braun grundade anrika 
Brauns Persiennfabrik 1953. 

– Brauns Persiennfabrik var dåtidens 
solskyddsinnovatörer. De tillverkade persien-
nerna i kollegans kök, där även verksamheten 
höll till. Leveransen skedde sedan på en 
motorcykel. För oss är det viktigt att arvet 
från Brauns lever vidare i det fortsatta arbetet, 
berättar Kenth.

Swesol strävar idag efter att erbjuda bra 

priser på sitt sortiment, men redan från 
starten har företaget valt att bara fokusera på 
solskydd av högsta kvalitet. Valet föll på pro-
dukter från företaget Hestra Markis. Kenth, 
som sedan 1994 drivit vidare svärfaderns 
verksamhet, hade bra kontakt med Hestra 
sedan en tid tillbaka. Ett fortsatt samarbete 
kändes därför naturligt.

När Kenth kom i kontakt med Eddie gick 
det inte lång tid förrän de valde att fortsätta 
verksamheten, om än i ny tappning. Swesol 
blev namnet på verksamheten som startades 
tidigare i år. Det märks att Eddie och Kenth 
brinner för att kunna erbjuda sin kompetens 
samt produkter av högsta kvalitet. 

Får nya idéer hela tiden
– Det föds hela tiden nya idéer när kunderna 
kommer med nya funderingar. Det är en del 
av charmen med branschen. Nya produkter 
kommer till när kunderna efterfrågar nya 

lösningar på sina problem. 
Ingenting är omöjligt, men 
det kräver ibland lite under-
sökning för att det ska bli 
verklighet, berättar Kenth.

Håller färgen
Swesol är återförsäljare av 
Hestra Markis produkter. 
Ett familjeföretag som 
fokuserar på att erbjuda 
markiser och solskydd av 
bra kvalitet och med lång livslängd. Hestra 
har i dagsläget två leverantörer av markisväv. 
Leverantörer med fokus på att erbjuda väv 
med hög färgäkthet genom användningen av 
spinnfärgad akryl.  

– Vi garanterar att väven är av högsta 
kvalitet med en färgäkthet (beständighet 
mot blekning) på 7–8. Det är något som är 
svårt att hitta hos någon av exempelvis de 

stora byggkedjorna. Vår 
markisväv gör att färgen be-
håller sin ursprungliga färg 
mycket längre, berättar Jan, 
marknadschef på Hestra 
Markis. 

Kollar måtten
När det är dags för en ny 
markis gör Swesol gärna 
ett hembesök där man tar 
exakta mått, och noga går 
igenom behovet. Sedan 
beställs produkterna från 
Hestra Markis som alltid 
producerar skräddarsydda 
markiser utefter ditt 
specifika behov. Produk-
tionstiden är 10 arbetsdagar 
plus leveranstiden. Sedan 
rekommenderas du alltid 
att ta hjälp med installatio-
nen av markisen. Det finns 
de som väljer att göra det 
själv, men ofta märker man 
att det inte är så lätt att få 
det exakt. 

Smarta lösningar
Till varje terassmarkis i ut-
budet går det att välja till en 
motor från Somfy. Somfy 

erbjuder smarta lösningar som gör att du kan 
styra markisen samt andra prylar genom en 
fjärrkontroll eller app. Till Somfys system går 
det även att köpa till b.la. vibrationsmätare 
som automatiskt rullar in markisen om det 
exempelvis blåser utomhus och du glömt dra 
in markisen när du åkt till stugan. Eller vad 
sägs om styra någon av Swesols utbud av plis-
séer i sovrummet genom telefonen? n

Detta är Swesol
4 Swesol är återförsäljare av 
solskydd för både inom- och 
utomhusbruk. 
4 I sortimentet finns persien-
ner, rullgardiner, plisségardiner, 
lamellgardiner, fasadpersien-
ner, terrass, fönster, korg- och 
screenmarkiser av högsta 
kvalitet och funktionalitet.
4 Swesol gör gärna ett 
hembesök för att garantera att 
markisen blir i rätt mått.
4 Hestra Markis senaste nyhet 
är den dubbelsidiga markisen 
Hestra Duox.
4 Markisstativen finns i tre olika 
färger som standard.
4 Det gamla anrika företa-
get Persienngubben i Borås 
förvärvades av Brauns år 2007 
och återfinns nu under samma 
parasoll som Swesol.

En trio du möter hos Swesol på Norra Ågatan 2 i Mölndal, Kenth, 
Eddie och Jan.

Swesol – solskydd
av högsta kvalitet


