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…er ikke bare at skabe skygge og læ mod regn. Ikke bare at have et system som let kan rulles ud – eller ind. Tanken er at skabe 
noget der tilfører dit hus et nyt element. Et lækkert element. Afskærmning. Valg af sejldug. Alt har betydning. Alle systemer 
fra os er individuelt tilpasset efter dit hus og dit miljø. Men takket være at det er dug vi taler om, så bliver det endda en meget 
gunstig løsning prismæssigt.

Ideen med solsejlet…Skyggespil
Et sejl imod både solen og regnen. Et solsejl kan give skygge og læ mod regn over op til 70 kvadratmeter. Samtidig med at det 
er en skulptur eller en installation der tilføjer dit hus en ekstra spændende detalje. Når du vil. Når du ikke vil rulles sejlet ind – 
som på en mast på en sejlbåd – og alt hvad der så er synligt, er en tynd stolpe. Med Moogios solsejl opstår helt nye rum uden 
for dit hus.
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Enkelt design – avanceret teknik

Det enkle er det lækre. Moogios solsejl er en bølge. En skulptur. Enkelt. Helt uden behov for at vise sig frem. Op til 15 meter 
lang. Fæstnet på en bygningsdel, eller helt fritstående. Men underliggende er der tale om yderst avanceret teknik. Med præcis 
detaljefinish. Det er uanset om du vælger den manuelle løsning, eller den helt automatiserede fjernbetjente løsning

Sikkerhed

Det blæser ind imellem. Derfor har alle vore solsejl flere indbyggede sikkerhedssystemer. Blandt andet det unikke materiale 
”Austronet” som lader 20 % af vinden gå igennem, men samtidig giver næsten 100 % beskyttelse mod UV-stråler. Med så lidt 
som 25 graders hældning bliver sejlet desuden i praksis vandtæt. Soliday M system indeholder klemmer som slipper ved for høj 
vindstyrke. Kommer der kraftig vind – bliver sejlet løst og vil flagre i vinden, som et sejl på en båd der går op mod vinden.

Individualitet

Ved at du selv bestemmer materiale, farve, størrelse og vinkler får vore sejl deres helt egen karakter. Som du siden kan ændre 
hver dag. Hvor meget skal rulles ud? Og hvilken vinkel skal det have – netop nu? Ved at sænke eller hæve de bevægelige be-
fæstninger, kan du hæve og sænke sejlets spidser i fronten. Dermed kan du også få skygge for den lavtstående nedadgående 
sol, en brise eller indkig.
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Soliday M - det manuelle sejl

Soliday M rulles op langs en diagonal aksel, som kan være op til 15 mtr. lang. Et reb er fæstnet mellem de to strækstolper. Når 
dette reb løsnes, rulles sejlet ind eller ud til den størrelse der ønskes på få sekunder. Soliday M kan skræddersyes til dit hus eller 
fritliggende terrasse. Systemet indeholder sikkerhedsfunktioner som beskytter mod pludselige vindstød.

Størrelse på dit solsejl bestemmer du selv. Sejlet kan fastgøres i alle stillinger. Vil du have det strakt ud eller løst? Stort eller 
lille? Det styrer du selv. Fra dag til dag. Med et motordrevet sejl kan der også tilsluttes en vindvagt, som automatisk kører sejlet 
ind ved for kraftig vind (justerbart).

maks 15 m
maks 65 m²
9 mtr. pr side

Tekniske data:

Aksellængde 
Størrelse
Udlæg på sejl
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Soliday C – det fuldautomatiske sejl

Det patenterede C-system gør livet mere enkelt. En fjernbetjent el-motor kører sejlet ud og ind med et enkelt tryk på knappen. 
Efter som du kan justere både fæstningspunkternes højde, sejlets udlæg og hvor stramt det skal være, har du i praksis uendelige 
muligheder. Derudover kan du få sejlet med sol- og vindstyring som kører markisen ud og ind efter vejr og behov. Alt hvad du 
skal tænke på er at slappe af i skyggen.

Det helt unikke med Soliday C er den dynamiske fæstning af sejlet. Ud over at det er meget kraftigt og stærkt, kan det give 
efter for pludselige krafter som vind, regn eller sne. Takket være denne teknik, mindskes belastningen på systemet og be-
fæstigelsespunkterne. Du kan bare nyde solen når og hvor du vil.

11 mtr.
maks 65 m²
7 mtr. pr side

Soliday CS - det vægmonterede bevægelige solsejl

Soliday CS er et alternativ til markiser og andre mere traditionelle sol- og vejrafskærmninger. Et fuldautomatisk system med et 
sejl som rulles op på en vægbefæstiget aksel. Med et enkelt klik rulles det ud op til 7 meter. Du vælger selv om du vil have 2 
stolper og et firkantet sejl, eller en stolpe og et trekantet sejl. Soliday CS giver dig fantastiske muligheder for at skabe en ny 
arkitektonisk dimension til dit hus – og terrasse.

maks 6 mtr.
maks 30 m²
    5 m /    7 m

Tekniske data:

Aksellængde 
Størrelse
Udlæg på sejl

Tekniske data:

Aksellængde 
Størrelse
Udlæg på sejl
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Austronet er et materiale der er perfekt til solsejl, og som kan holde til at sidde ude dag efter dag. År efter år. Det slipper præcis så 
meget vind igennem at det mindsker slitage og slipper præcis så meget sol igennem, at du kan sidde i skygge – ikke i mørke. 
Som at sidde under et net. Materialet er UV-modstandsdygtigt og har en lav vægt, men giver skygge. Selv om sejlet køres ind 
vådt risikerer du ikke svampe og mugangreb. Materialet klarer også fugleklatter og nedfald fra træer uden at blive misfarvet. 
Desuden slipper du for vandsamlinger, og med bare 25 graders hældning er sejlet i praksis vandtæt.

Er et sejldugsmateriale af høj kvalitet med tæt struktur. Takket være materialet og overfladebehandlingen passer dette perfekt 
til solsejl. Austrosejl giver høj beskyttelse mod både vand og UV-stråling. Med Austrosejl bliver dit system både en afskærmning 
mod sol og regn. Og tilfører dit hjem nye muligheder at leve under.

White Off White Bahama BeigeSand Stone Anthracite Blue Sky

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

Farver

I brochuren kan vi ikke gengive farverne på en naturlig måde. Du er meget velkommen i vore butikker, hvor vi har alle farveprøver.

Austronet

Austrosail

Austronet Austrosail

Måltilpasset sejldug – til dig der vil montere selv
Hvis man bare ønsker et solsejl der skal sidde oppe hele sommeren. Hvis ikke ind- og udkørsel er vigtig. Som et ekstra tag. Som 
en ekstra detalje ved servering på terrassen. Til dette kan vi levere et færdigsyet sejl (i valgfri farve) som du selv kan montere. 
Til en rigtig god pris.



www.moogio.dk

Solsejl - skræddersyede

Uanset hvilket sejl du vælger, er du ikke alene. 
Hos Moogio hjælper vi altid med alt. Valg af 
system. Måltagning. Montage. Du bestemmer 
hvordan du vil have det. Vi sørger for at det 
bliver præcis sådan.

Das Sonnensege l


