Er du klar til udeservering?
Med den rette solafskærmning kan du øge din udeservering og tage imod flere gæster. Gæster som er glade og i godt
humør, uanset om det regner lidt eller solen skinner fra en skyfri himmel. Moogio tilbyder attraktive og professionelle
løsninger til alle typer af udeservering.

Moogio sortiment
Terrassemarkiser
Syncra
Pergola
Vinduesmarkiser
Parasoller
Solsejl
Screen

Persienner
Rullegardiner
Plisségardiner
Lamelgardiner
Panelgardiner
Klassiske gardiner
Energigardiner

Moogio har parasoller fra Glatz i alle former.

Invester i en lønsom udeservering
Er du interesseret i at have plads til flere
gæster og samtidig tilbyde en skøn atmosfære? Vil du gerne at dine gæster skal kunne
blive siddende og nyde deres mad selvom
det pludselig begynder at regne? Eller hvis
solen steger? Moogio skræddersyr smarte
solafskærmningsløsninger til restauranter
og hoteller. Vi tager hensyn til dine behov og
ønsker for at opnå en optimal og lønsom løsning.

Moogio produkter
Vælg mellem produkter som parasoller, solsejl og forskellige typer af restaurantsmarkiser. Vore markiser produceres i Tyskland og
er af højeste kvalitet. Alle markiseløsninger
kan leveres med vandafvisende dug og smart
automatik. Integreret belysning og varmere
for at opnå den bedste komfort.

Vær ude i god tid
Tænk på at planlægge din udeservering i god
tid. I processen indgår rådgivning, måltagning, skitser, produktion samt montering. Det
tager normalt 2 til 4 måneder inden din udeservering kan indvies.

Vi hjælper naturligvis med monteringen.
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Markilux Syncra
Skab et fleksibelt og lækkert uderum med en
Syncra. Den løsning passer perfekt til både
store og små arealer og flere anlæg kan kobles sammen, ved ekstra stort behov. Syncra
er meget stabil og en enhed kan dække op
til 56 kvadratmeter. Tilbehør som varmere,
belysning og sideafskærmning er nemt at integrere for optimal komfort.
Syncra markisen kan fås med vandafvisende
dug, hvilket giver den funktionen som en rigtig overdækning. Syncraens største fordel
er at den kan monteres helt frit, der kræves
ingen facade eller lignende at sætte fast i.
Anlægget støbes fast eller monteres med
ben på den pågældende overflade.

Vore markisespecialister kommer ud til dig for
rådgivning og måltagning.

Markilux 8800
For udeserveringar der kræver et større overdækning har Markilux 8800 mange fordele.
Den er ekstremt robust og vindstabil da dugen løber i faste sideskinner.
Markisen kan dække store arealer og flere
enheder kan kobles sammen. Billede til
venstre viser 6 sammenkoblede enheder og
dækker et areal på 180 kvadratmeter. Restauranten på billedet har hermed fået 100
nye siddepladser og en udendørs bar.
Også denne løsning kan monteres med belysning og varme. Vi kan også tilbyde hjælp
til opbygning af glasvægge rundt om arealet
hvis der er behov for dette.

Hvad er dine behov?
Hvad vil du have ud af din udeservering? Hvilket område er
til disposition? Hvilken funktion skal den have? Hvor fleksibel skal løsningen være? Hvad er dit budget? Kræves der
byggetilladelse?
Kontakt os med spørsmål og omkostningsberegning.
Vi hjælper med at finde den bedste løsning.

www.moogio.dk

