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Vilka är 
Wallners persienn och markis

Familjeföretaget Wallners startade redan 1965.

Produktion av alla produkter sker i Wallners lokaler i Borlänge.

Vi är 22 st anställda i dagsläget med flertalet rekryteringar på 
gång.

Omsättningen ligger på 23 000 000 SEK idag.

Fr.o.m. 1/7- 2019 ingår Wallners i Kigada-koncernen. I Kigada-
koncernen ingår även Kinnarps Gävle Dalarna AB, Kigada Bygg 
AB, Kigada service AB etc. vilket innebär att vi även kan 
tillhandahålla möbler och inredning samt bygg och städ-tjänster.

Målet i framtiden är att vara en av de största lokala 
premiumleverantörerna i Sverige.



Vår produktion

• Vi tillverkar alla våra produkter i egna lokaler
i Borlänge.

• Alla produkter som säljs mäts upp av våra
egna säljare på plats hos våra kunder samt
monteras av våra egna montörer. Vi har även
butiksförsäljning för kunder som vill göra
jobbet själv.

• Alla våra produkter är kundanpassade. 

• Vi hittar alltid en lösning till dig som kund, 
även omöjliga uppdrag.



Våra produkter

• Markiser

• Persienner

• Lamellgardiner

• Rullgardiner

• Plissé/Honeycell gardiner

• Gardin & sömnad

• Myggnätsdörrar

• Solfilm

• Balkongskydd (tyg, plexi)



Markiser
• Fönstermarkiser

• Terassmarkiser

• Screenmarkiser

• Restaurangmarkiser

• Balkongmarkis

• Balkongskydd

• Markisvävar



Persienner

• Roulett 25 (vanliga persienner)

Perfekt i rummen där du tillbringar 
mycket tid, styr dagsljuset hur du vill. 

Öppna persiennen för att möta solen, 
vinkla den för att sila ljuset upp i taket 
eller stäng den för att hindra insyn.

Frihängande eller mellan fönsterglas, 
finns i flera utseenden och funktioner.

• Intu 25

Flexibel och lättinstallerad produkt med 
modern aluminiumprofil designad för 
att helt integreras med såväl klassiska 
som moderna fönstersystem och 
glasdörrar. 

Bra för vridfönster, då de följer fönstret.

Barnsäker.



Lamellgardiner
• Lamellgardiner är stilrena och lättskötta
gardiner främst för stora fönsterpartier. 

• De ger dig både insynsskydd och
möjlighet att släppa in precis så mycket
eller lite ljus som du vill. 

• Eftersom du själv styr över lamellernas
vinkel och placering kan du även skapa
många spännande ljuseffekter i hemmet.

• Du kan också använda våra praktiska
lamellgardiner för att skydda mot insyn i
t.ex. badrum eller konferensrum.

• Går att motorisera.



Rullgardiner
Våra rullgardiner finns i en rad tilltalande tyger 
– med allt från fördunklande till helt 
mörkläggande egenskaper – och naturligtvis i 
de senaste färgerna.

Tygerna, som är väldigt enkla att sköta, går 
också att få med flamskyddande eller 
reflekterande egenskaper. 

Valet av material, vävteknik, färg och 
öppenhetsfaktor avgör dukens förmåga att 
filtrera solljuset.

Manövrering sker med kulkedja eller 
mjuköppnande fjädermekanism och är enkel 
att såväl montera som att ta ned för 
rengöring.

Går att motorisera.



Plissé-
honeycellgardiner
• Om du är på jakt efter invändiga solskydd, 
ta dig en titt på våra plissé- och honeycell-
gardiner. 

• Deras veckade tyger ger god isolering och
påverkar även akustiken positivt – de ger 
rummet en skön och hemtrevlig känsla. 

• Vi har ett stort utbud, gjorda i olika tyger
och olika storlekar för att passa just ditt hem. 
Här finns varianter som släpper igenom ljus
och andra som är helt mörkläggande. 

• Honeycell-gardinerna är dessutom gjorda i
dubbel väv för extra isolering. Du justerar
enkelt höjden och placeringen av gardinerna
med linreglage eller motor.



Gardiner & 
sömnad
• Gardiner till kontor och offentlig miljö. Vi 
ger förslag på gardintyger. 

• Vi mäter, syr och monterar gardinerna.

• Vi levererar tyger från kända fabrikat som
Almedahls, Borås Cotton, Pagunette/Drapilux, 
Ludvig Svensson, Milla Design mfl.



Hängning av gardiner

Wave - Räkor och glid-på-snöre Tvåfingerkrok Fyrfingerkrok / Franska veck

Används tillsammans med waveband



Wave och Glid



Solskyddsbussen

Med våra egna utställningsbussar 
kan vi demonstrera våra 
produkter på plats hos våra 
kunder. 

Med de flesta av våra modeller, 
färgprover, tygprover och 
tillbehör kan man få idéer av våra 
säljare.

Kostnadsfria besök.



Våra kunder


