
Solsegel 
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Är inte bara att skapa skydd mot sol och väder. Inte bara att ha ett system som lätt rullas ut – eller in. Tanken är att skapa något 
som tillför ditt hus ett nytt element. Ett vackert element. Varje system från oss är individuellt anpassat efter ditt hus och din miljö. 
Men tack vare att det är duk vi talar om så blir det ändå en mycket prisvärd lösning.

Idén med solsegelSkuggspel
Ett segel mot solen. Mot regnet. Ett solsegel kan ge dig skugga och regnskydd över upp till 70 kvadratmeter. Samtidigt som det 
är en skulptur eller installation som ger ditt hus en spännande detalj. När du vill. När du inte vill vevas seglet in – som en rullfock 
på en segelbåt – och allt som syns är en tunn stolpe. Med moogios solsegel görs oanvända ytor till nya vackra rum.
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Enkel design - avancerad teknik

Det enkla är det vackra. Moogios solsegel är en våg. Ett segel. En skulptur. Mjukt. Och utan något behov av att visa upp sig. Upp 
till 15 meter lång. Fäst i en byggnad, eller helt fristående. Men i bakgrunden döljer sig avancerad teknik. Med precis detaljfinish. 
Vare sig du väljer manuella spel, eller vår helautomatiska fjärrstyrda lösning.

Säkerhet

Det blåser ibland. Därför har alla våra solsegel flera inbyggda säkerhetssystem. Bland annat det unika materialet ”Austronet” 
som släpper igenom 20% av vinden, och ändå ger ett nästan 100% skydd mot UV-strålar. Med så lite som 25° lutning blir det 
dessutom i praktiken vattentätt. Soliday M system innehåller klämmor som släpper vid förbestämda vindstyrkor. Om en oväntad 
vindby kommer så rullas seglet ihop och fladdrar löst i vinden. Som seglet på en båt som går upp i vind.

Individualism

Genom att du själv bestämmer material, färg, storlek och vinklar får varje segel en helt egen karaktär. Som du sedan ändrar varje 
dag. Hur mycket ska rullas ut? Och vilken vinkel ska det ha – just nu? Genom att sänka eller höja de rörliga infästningarna, 
kan du höja eller sänka seglets ytterspetsar. Så att du får skydd mot den sena kvällssolen. Eller kvällsbrisen. Eller insyn.
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Soliday M - det manuella seglet

Soliday M rullas upp längs en diagonal axel som kan vara ända upp till 15 meter långt. Ett andra rep är fästat i en av de två 
sträckstolparna. När detta lösgörs rullas seglet ihop (eller ut) till den storlek du vill ha på några sekunder. Soliday M kan skräddarsys 
för ditt hus eller din tomt. Systemet innehåller säkerhetsfunktioner som skydd för plötsliga vindbyar.

Storleken på ditt segel styr du själv. Seglet kan fixeras i alla lägen. Vill du ha det sträckt eller löst? Stort eller litet? Det styr du 
själv. Från dag till dag. Med ett motordrivet segel kan du också få ett stormskydd som automatiskt drar in seglet om vinden 
överstiger ett förinställt värde.

max 13 m
max 65 m²
9 m per sida

Tekniska data:

Axellängd       
Segelyta             
Segelutdragning
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Soliday C – det helautomatiska seglet

Det patenterade C-systemet gör livet enklare. En fjärrstyrd elmotor rullar in eller ut seglet med en knapptryckning. Eftersom du 
kan ställa både fästpunkternas höjd, seglets utdragning och hur hårt det sträcks har du i praktiken oändliga möjligheter. Dessu-
tom kan du förse seglet med sol- och vindsensorer som ser till att det dras ut och rullas in automatiskt när vädret påkallar. Allt 
du behöver tänka på är att softa i skuggan.

Det helt unika med Soliday C är den dynamiska infästningen av seglet. Även om det är helt sträckt kan det ge efter för plötsliga 
krafter som vind, regn eller snö. Tack vare eftergiften minskar krafterna som infästningarna utsätts för. Och du kan njuta av solen 
när och hur du vill.

max 11 m
max 65 m²
7 m per sida

Tekniska data:

Axellängd       
Segelyta             
Segelutdragning

   

Soliday CS - det utdragbara väggseglet

Soliday CS är ett alternativ till markiser och andra mer traditionella sol- och väderskydd. Ett helautomatiskt system med ett segel 
som rullas upp på en väggfast axel. Med ett enda klick rullas det ut upp till 7 meter. Du väljer själv om du vill ha två stolpar och 
rektangulärt segel, eller en enda stolpe och ett triangelformat. Soliday CS ger dig fantastiska möjligheter att skapa en ny 
arkitektonisk dimension till din uteplats.

Tekniska data:

Axellängd       
Segelyta             
Segelutdragning

   

max 6 m
max 30 m²
    5 m /    7 m
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Austronet är ett material som är idealiskt för solsegel, och som klarar av att sittta uppe dag efter dag. År efter år. Det släpper 
igenom precis så mycket vind att det minskar på slitage. Och precis så mycket sol att du får skugga – men inte mörker. Som att 
sitta under ett träd. Materialet är UV-resistant (5 år garanti) och har en låg vikt men ger ändå bra skugga. Även om ditt segel rullas 
ihop medan det är vått så riskerar du ingen mögeltillväxt. Materialet klarar dessutom både fågelsmuts och löv utan att missfärgas. 
Dessutom slipper du vattensamlingar, och om du bara har en lutning på 25° så är Austronet i praktiken vattentätt.

Är ett segelduksmaterial av hög kvalitet med tät struktur. Tack vare materialet och ytbehandlingen passar det perfekt i solsegel. 
Austrosail ger bra skydd både mot vatten och UV-strålning. Med Austrosail blir ditt segel ett skydd både mot sol och regn. Och 
ger ditt hem nya ytor att leva på.

White Off White Bahama BeigeSand Stone Anthracite Blue Sky

Blue Ocean Blue Sapphire British Green Red Love Terracotta Sunset Orange Sunshine

Färger

I brochuren kan vi inte återge färgerna på ett naturtroget sätt. Välkommen in till våra butiker och se vävprover.

Austronet

Austrosail

Austronet Austrosail

Måttanpassad segelduk - för dig som vill montera själv
Ibland vill man bara ha ett solsegel som sitter uppe hela sommaren. Utan att det här med in- och utvevning är viktigt. Som ett 
extra tak. Som en tuff detalj på en uteservering. Bara ange måtten så leverar vi ett färdigsytt segel i valfri färg som du kan mon-
tera själv. Ett prisvärt alternativ för dig som vill ha något enklare. 



Segla motsols

Oavsett vilket solsegel du väljer så är du aldrig 
utelämnad. Vi på Moogio hjälper dig alltid med 
allt. Val av system. Mått-tagning. Och montage. 
Du bestämmer hur du vill ha det. Vi ser till att 
det blir precis så.

www.moogio.se


