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Pema Solskjerming AS er et norsk firma som 
ble  startet av Kenneth Falck  og Kjell Nygård 
i 2005. Begge to hadde allerede  da lang 
erfaring med  produksjon og salg av  sol-
skjermingsprodukter. Selskapet fokuserer 
på produksjon av innvendig solskjeming for 
privat og næringsmarked. 

I dag har Pema Solskjerming 12 ansatte i administrasjon og 
produksjon, samt forhandlere som selger våre 
produkter over hele landet. 

Vi har all vår produksjon på Dillingtoppen utenfor 
Moss, der vi forsyner våre kunder med skreddersydde 
solskjermingsprodukter. 

På slutten av 2020 ble Pema Solskjerming AS oppkjøpt av 
NerliGruppen AS. Sammen kan vi tilby innvendig og 
utvendige solskjermingsprodukter til forhandlere og 
næringsprosjekter over hele Norge. 
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Innvendig solskjerming er mer enn å bare stoppe lyset.
Valg av rett produkt henger ofte sammen med størrelse på vindu og hvilken funksjon du ønsker av solskjermingen.
I tillegg er innvendig solskjerming et interiørprodukt, og skal gjerne passe estetisk med resten av stilen i rommet.
Skal du skjerme for sol eller innsyn? Vil du begrense lyset som slippes inn og samtidig bevare utsikten?
Trenger du mørkleggingsgardiner for hjemmekinoen? 

Det er mange faktorer å tenke på, mange produkter å velge mellom:
Her er en liten oversikt over produktene våre.

Rullegardiner
Rullegardiner er dekorative og funksjonelle.De demper og 
reflekterer lys. Fungerer meget godt med batterimotorer 
eller manuelt med kjedetrekk.

Vi har et stort utvalg i farger og mønster på tekstilene.

Med rullegardiner er funksjonen av eller på.
Tettheten på tekstilet avgjør hvor mye utsyn du har.

Fungerer godt på middels til store vindusflater eller mørk-
legging på soverom.

Anbefales til større næringsprosjekter.

Lamellgardiner
Lamellgardinene kommer med tekstiler i samme stil og 
farger som våre rullegardiner. Egner seg godt for store 
vindusflater og har mulighet for motorstyring.

Dekker store flater inntil 7 meter bredde og 5 meter 
høyde.

Anbefales til store vindusflater, store skråvinduer eller 
som romdeler.

Tips: Som dekorasjon kan enkelte lameller byttes ut 
med andre farger for å komplementere andre farger i 
rommet

Plissegardiner
Lite plasskrevende solskjerming med moderne design og 
mange trendy farger. Gode solbeskyttende egenskaper. 
Relativt enkelt å holde rene, og er dekorative i vinduene.

Solskjermingseffekten er som på rullegardiner, av eller på, 
men med et større utvalg i modeller som kan betjenes på 
mange ulike måter.

Anbefales til små og mellomstore vinduer, samt skråvinduer 
og takvinduer.

Innvendige persienner
Persienner er særdeles funksjonelle, og kan brukes til 
å regulere lyset som slippes inn i rommet ved å vinkle 
lamellene. 
Kommer i manuelle og motoriserte utgaver.

Anbefales til små og mellomstore vinduer.
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Rullegardiner
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 Produkter
• Enkel montering og fleksibel 

innfesting

• Stort utvalg i modeller

• Transparente rullegardiner re-
duserer lysinnslipp og beholder 
utsyn

• Mørkleggingsgardiner stopper 
lyset

• Skjermer møbler og interiør mot 
falming

• Tekniske duker oppfyller krav i 
lovverket for G-verdier og energi-
transmisjon

• Oppladbar motor med innebygd    
LI-ION batteri

Kolleksjon
• Standard rullegardintekstiler i 

mange farger

• Mørkleggingstekstiler

• Energieffektive tekstiler

• Screenduker for innvendig bruk
• ECO-vennlige tekstiler

• Egen teknisk kolleksjon for 
 næring

Benthin Roller

Anbefalinger:
Privat:
Modeller: Small- og mediumroller

Styringer: 
Batterimotor eller kjedetrekk
Connexoon app-styring

Næring:
Modeller: Medium- og Largeroller

Styringer: Somfy Sonesse, Sonesse IO
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Smallroller

Mediumroller

Largeroller

Produktinfo: 
Bredde:  300 – 1800 mm 
Høyde: Maks 2500 mm 

Betjening: Fjær- eller kjedetrekk 

Mål og begrensninger kan variere etter modeller og tekstiler

Produktinfo:  
Bredde: 300 – 2800 mm
Høyde: Maks 3000 mm

Betjening: Motorisert, fjær eller kjedetrekk 

Mål og begrensninger kan variere etter modeller og tekstiler 

Produktinfo: 
Bredde: Maks 4000 mm
Høyde: Maks 4000 mm

Betjening: Motor eller kjedetrekk 

Mål og begrensninger kan variere etter modeller og tekstiler
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Effektgardiner

• Stilige doble rullegardiner 
• Funksjonalitet og estetikk i skjønn forening

Produktinfo:  Bredde: Maks 2600 mm 
 Høyde:  Maks 2500 mm 

 Betjening: Motor eller kjedetrekk 

 Mål og begrensninger kan variere etter modeller og tekstiler

DF

Mørkleggingsgardin for Velux- og andre takvinduer
• Lite og nett produkt
• 100 % mørklegging
• Kan betjenes med føringstang der det er langt opp til vinduene
• Kun for nisjemontering

Kolleksjon
• Samme som Benthin-rullegardiner, 
  med unntak av de tykkeste tekstilene

Produktinfo:
Bredde: Maks 1400 mm
Høyde: Maks 1600 mm

Betjening: Fjær. Føringsstang

Mål og begrensninger kan variere 
etter modeller og tekstiler
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Myggardiner

Produktinfo: 
Bredde: Maks 2400 mm
Høyde: Maks 2600 mm

Betjening: Manuell

Mål og begrensninger kan variere 
etter modeller og tekstiler

• Lages for vinduer og dører
• 30x30 gardin mot mygg
• 20x20 gardin mot knott
• Antipollengardin

Benthin Small- Medium-, large roller og effektgardin fås med hvite, sorte eller naturelokserte profiler.
Fandisgardinene fås med hvite, sorte eller naturelokserte underlister, men kun hvit monteringsprofil.
DF-gardinene fås med hvite eller naturelokserte profiler.
Mygg-gardinene kommer kun i hvitt.

Fandis
Rullegardiner med spesielle funksjoner 

• Auto-Stop med fjær - Et napp i bunnlisten, så ruller den opp av seg selv og lukker fint
• Hold & Close med kjedetrekk - Hold i kjedetrekket, så ruller gardinen opp og lukker seg

Produktinfo: 
 Bredde:  Maks 2200 mm
 Høyde:  Maks 3000 mm

 Betjening: Fjær. Kjedetrekk 

 Mål og begrensninger kan variere etter modeller og tekstiler
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Plissegardiner
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Forspente modeller

Forspente modeller

Privat: 
Modeller: 1615, 1700/1800/1900, 1710/1910 

Styringer: Fritthengende, Snortrekk, 
Kjedetrekk og motor 

Connexoon App-styring

Produktinfo: 
Bredde: Maks 1900 mm 
Høyde: Maks 2200 mm

Betjening: Grep
 
Mål og begrensninger kan variere etter 
modeller og tekstiler

Produktinfo: 
Bredde: Maks 2900 mm 
Høyde: Maks 3000 mm

Betjening: Snor
 
Mål og begrensninger kan variere etter 
modeller og tekstiler

Næring:
Modeller: 1615, 1700/1800/1900 

Styringer: Fritthengende, Snortrekk, 
Kjedetrekk og motor 

Anbefalinger:

Forspente modeller:

Modeller med snortrekk:

• Betjenes manuelt
• Kan trekkes nedenfra og opp, ovenfra og ned

• Betjenes med en eller flere snorer 
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Forspente modeller

Forspente modeller

Produktinfo: 
Bredde: Maks 2900 mm 
Høyde: Maks 3000 mm

Betjening: Kjedetrekk
 
Mål og begrensninger kan variere etter 
modeller og tekstiler

Produktinfo: 
Bredde: Maks 2900 mm 
Høyde: Maks 3000 mm

Betjening: Somfy Tilt & Lift Batterimotor, Somfy Tilt & Lift 24v motor, 
eller Brel Batterimotor (Kun modell P1910) 

Mål og begrensninger kan variere etter modeller og tekstiler

Produktinfo: 
Bredde: Avhengig av produkt 
Høyde: Avhengig av produkt

Betjening: Snor, grep, Somfy-motorisering eller føringsstang 

Mål og begrensninger kan variere etter modeller og tekstiler

Modeller med motor:

Modeller med kjedetrekk:

Spesialmodeller:

• Betjenes med kjedetrekk

• Skråvinduer
• Takvinduer
• Skylight

• Betjenes med fjernkontroll eller trådløs veggbryter
• Leveres fortrinnsvis med batterimotor + oppladbar LI-ION batteripakke

Plissemodellene kommer med hvite, sorte og naturelokserte profiler. 
Unntaket er 88xx og 89xx modellene som har kun hvite og naturelokserte profiler.
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Lamellgardiner
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Privat: 
Foran skyvedører, balkongdører eller store 
vindusfelt 

Store skråvinduer 

Snor/Kjede, betjeningsstang eller motor

Næring:
Store vinduer, vindusfelt eller til romdeling 

Store skråvinduer 

Snor/Kjede eller motor

Anbefalinger:

Produktinfo: 
Bredde: Maks 7000 mm 
Høyde: Maks 5000 mm

Betjening: 
Snor/Kjede, betjeningsstang,mono-command, 
Motorisert 

Mål og begrensninger kan variere etter 
modeller og tekstiler

Type og modeller:

Styringer:

• T1 – Betjening og parkering samme side

• T2 – Betjening og parkering på motsatte sider

• T3 – Parkering på to sider – Kino

• T5 – Betjeningsstang

• T9 - Skråmodell

• Snor/Kjede – Snor for å trekke ut/inn lamellene 
 og kjede for å vende dem

• Monocommand – Kjedestyring for inn/uttrekk 
 og vending

• Betjeningsstang – bruker betjeningsstang for 
 å trekke lamellene inn/ut og for vending

• Motorpakke 1 – Standard brytermotor 240 V

• Motorpakke 2 – RTS (trådløs) motor 240 V for 
 Somfy fjernkontroller

• Motorpakke 3 – Styring for KNX, smarthussystem
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Gardinskinne
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Privat: 
Romdeling, hjemmekino, solskjerming 

Batterimotor

Næring:
Romdeling, solskjerming, møterom 

Trådløs motorisering, sentralstyrt motor

Anbefalinger:

Produktinfo: 
Bredde: Maks 10 meter 
Maks vekt: 60 kg

Betjening: 
Bryterstyring, trådløs styring, Connexoon App-styring

Type og modeller:
• T1 – Motor og parkering på samme side

• T3 – Delt parkering – Kino

• Bryterstyring

• Trådløs styring

• Trådløs med batterimotor

• Alle motorvariantene kan også betjenes manuelt 
 ved å trekke i tekstilet for å starte motoren!

Skinner fås i hvit og sort. Motor kommer i kun hvit utgave
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Persienner
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Privat: 
Små til mellomstore vinduer

Snorbetjening, batterimotor

Næring:
Små til mellomstore vinduer

Snorbetjening, 24 V motor

Anbefalinger:

Produktinfo: 
Bredde: Maks 3000 mm 
Høyde: Maks 3000 mm

Betjening: Snor/Kjede, Vendestang,  Motorisert.

Mål og begrensninger kan variere etter type modell

• Særdeles god lysregulering og lyskontroll
• Stopper varme
• Rimelig alternativ
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Somfy motorisering
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Rullegardiner 
Til privatboliger er Somfys rullegardinmotorer 
med innebygd batteri et absolutt must - Ingen 
elektrikerkostnad ved installasjon, og med van-
lig bruk trengs det kun å lades en gang i året. 

Til mellomstore prosjekter som ikke trenger 
sentralstyring kan vi anbefale 240v motorer 
med trådløs teknologi. 

Ved større prosjekter som skal styres med KNX- 
eller andre sentralstyringssystemer, er Somfys 
kablede løsning en rimelig og stabil løsning.

Lamellgardin 
Våre lamellgardiner kan leveres med motor og bryter, 
løsning for KNX- eller annen smarthusløsning, og trådløs 
styring. 

Trådløsteknologien er kompatibel med Somfy RTS-
teknologi, og kan da styres med samme fjernkontroller 
som resten av våre produkter

Smallroller kan motoriseres med 24v motor, men da 
bare i kassett. 

Til Mediumroller og Effektgardiner benytter vi Sonesse 
batterimotor (kun trådløs styring) eller Sonesse 240v 
med trådløs eller kablet styring. 

Largeroller er kun med 240v-løsning.

Somfys Sonesse-serie er støysvake motorer for best 
mulig komfort

Motorisering av plisse og persienner 
Til privatmarkedet så anbefaler vi utelukkende Tilt & Lift med LI-ION batteripakke. 
Krever ingen installasjon av elektriker, og batteriet trengs kun å lades en gang i året ved normal bruk. 
I liket med Sonesse-motorene til rullegardin er Tilt & Lift-batterimotoren stillegående.
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Gardinskinner 
Her har vi 240v motorer for bryter eller trådløs sty-
ring som tåler gardiner opp til 60 kg. 

Her er det også mulighet for trådløs styring med 
batterimotor

Fjernkontroller og Styringer 
Somfys nye Situo serie er stilfulle og funksjonelle fjernkontroller. 

De er enkle å programmere, og med flere kanaler kan man bruke 
samme kontroll til flere produkter, eller samle fasader på felles 
kanaler. 

Somfys Smoove-veggbrytere fås i flere varianter fra impulsbrytere 
for svakstrøm (for styring av releer), IB+ brytere for 240v, og trådløse 
veggbrytere.

Smarthus og App-styring 
Connexoon RTS for appstyring lar deg koble dine 
trådløse produkter opp mot en telefon-app der du 
kan sette scenarioer og kontrollere dem via telefonen. 

Somfys smarthusløsning Tahoma gjør det mulig å 
koble opp både RTS og IO produkter i samme løsning. 
I tillegg til solskjerming er det et større utvalg av 
produkter som kan styres med Tahhoma, som vind-
sesorer, bevegelsessensorer, alarmer, timere og an-
net. Fullstendig info finner du på somfy.no Tahoma er 
ypperlig for å styre både innvendig- og utvendig 
solskjerming i samme system.

Både Tahoma og Connexoon kan stemmestyres.



Fordeler med solskjerming
TERMISK KOMFORT:
•  Kontrollere lufttemperatur
•  Skjerme mot direkte sol-
 eksponering
•  Regulere operativ temperatur

VISUELL KOMFORT:
•  Hindre blending og reflekser
•  Dagslysnivå og fordeling

ENERGIFORBRUK:
•  Redusere sol som skaper 
 kjølebehov
•  Regulere passiv solvarme
•  Skjerming av vinduer om natten 
 (redusere varmetap)
•  Utnyttelse av dagslys

Det finnes stor variasjonsrikdom 
i typer innvendig solskjerming 
som kan fylle mange viktige sol-
skjermingsfunksjoner:
• Blendingskontroll
• Mørklegging
• Utsyn/innsyn
• Hindre direkte stråling

A - Solenergi 
Energi stoppet utenfor rommet (C) 

C - energi reflektert av glass- og solskjermingssystemet 
Energigjennomtrenging i rommet (B+D) 

D - energi absorbert av solskjermingssystemet, utstrålt i form av varme i rommet 

B - bare en liten del av solens energi kommer inn i rommet i form av lys 

Bruken av intern solskjerming sørger for forbedret termisk forhold og visuell komfort i rommet.

B

D
A

C



Bilder er hentet fra 
www.benthin.de 

www.sandatex.se 
www.somfy.no 
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