
 

Beställning av markiser och insynsskydd BRF Kurvan 

Föreningen har tagit in offerter och nu förhandlat fram ett rabatterat pris på solskydd till 

balkongerna för er som är intresserade. Balkongmarkiser monteras mellan golv och tak (utan 

infästning/borrning i stomme eller fasad), insynsskydd fästs på insidan av balkongräcken. För 

er som bor högst upp i låghusen är det möjligt att montera terrassmarkis. Förutsatt att man 

förhåller sig till bestämda kulörer är dessa alternativ godkända. Beställer man genom 

föreningen kommer leverantören Uppsol AB sköta montaget och har koll på kraven som 

finns. En balkongmarkis och insynsskydd kommer monteras på hus 51 under sommaren för 

er som vill se hur det kan se ut.  

 

Högst upp i punkthusen finns det tyvärr ingen lösning för att få markis i dagsläget då 

infästningsmöjligheterna är annorlunda där. 

 

Dessa priser gäller fram till och med 31/8 2022, beställer ni senare riskerar ni att bli utan 

rabatten och få ett högre pris. Leveranstiden på balkongmarkiser kan vara ca 4-6 veckor 

därför är det bra om så många som möjligt beställer direkt, så snart ett antal beställningar 

kommit in kan tillverkningen påbörjas. 

 

Lägg en beställning genom att skicka följande info till info@uppsol.se 
-Namn 

-Telefon 

-E-post 

-Husnummer och lägenhetsnummer 

-Vilka produkter du önskar beställa och vilken kulör 

-Skriv även ”Kampanj BRF Kurvan” i mailet. 

 

Godkända kulörer: 

Punkthusen blå väv:   Låghusen röd väv: 

Sandatex 5405-87 (randig)  Sandatex 5396-84 (randig) 

Sandatex 407-75 (enfärgad)  Sandatex 5407-84 (enfärgad) 

 

Raka kappor ingår. För att se vävkulörer kan ni gå in på www.sandatex.se och skriv in koden i sökrutan. Profiler 

kommer vara lackerade i RAL 9006 (grå). 

(Det kommer hänga några bilder i trapphuset på färgkoderna och bilder på markiserna) 

 

PRISER 

Balkongmarkis             10 300kr 

Terrassmarkis               14 250kr 

Insynsskydd                   2 150kr (1 500kr om man beställt markis) 
Priserna är inklusive montage. Markiserna är manuellt manövrerade. 

 

 

Vid frågor kontakta styrelsen eller kontaktperson Anton hos Uppsol AB, anton.alden@uppsol.se.  
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