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KalaX Solglas-skärm - 
När solglasögonen inte räcker till, eller inte finns med i bilen… 
 
Lagom till den starka vårsolen lanserar KALA AB - KalaX Solglas-skärm - ett enkelt, men 
synnerligen värdefullt biltillbehör. 
Solskärmen ökar säkerheten och gör det bekvämare för båda privat- och yrkesförare 
t.ex. taxi-, lastbil, bussförare, körskolor …. 
  
Vem har inte överraskats av en lågt stående sol som på ett ögonblick förvandlat sikten till ett 
enda ljushav? 
Solglasögon kan bli räddningen. Men var finns de, kanske de ens är med i bilen? 
Glöm glasögonen - KalaX Solglas-skärm fixar sikten rekord snabbt! 
Fäll bara ner detta extra solskydd, bländningen upphör och sikten återvänder. 
 
KalaX Solglas-skärm i slitstark och transparent termoplast, har en revolutionerande ny 
dubbellins som ger fri sikt, då den tar hand om solens vassa strålar. 
På solskärmen finns också den patenterade ”Sliding SunTerminator” – en extra glidbar skiva, 
som kan justeras så att den fullständigt undanröjer starka solstrålar. 
KalaX Solglas-skärm är enkel att installera: Bara att klämma fast på det ordinarie solskyddet. 
Den kan lätt tas bort för t ex rengöring. 
 

‐ En riktigt vettig nyhet som kommer att få stor betydelse, inte bara för att den ger ökad 
säkerhet, men också eftersom den ”sparar” ögonen. Överansträngda ögon resulterar 
ofta i besvärande huvudvärk, säger Lars Elgestål på KALA AB. 

‐ Inte minst tror jag att KalaX Solglas-skärm blir uppskattad av äldre förare som är mer 
känsliga för bländning. 

‐ För att inte tala om nyttan av KalaX Solglas-skärm för korta förare för vilka det 
ordinarie solskyddet inte räcker till. 

Rekommenderat cirkapris är 249: - kronor inkl. moms.  
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