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Om moogio

Moogio er Nordens førende franchisekæde inden for 

skræddersyet solafskærmning efter mål. Vi er spe-

cialister inden for forskellige typer markiser, solsejl, 

persienner, rullegardiner, plisségardiner osv. Hos os 

får du hjælp til alt - fra rådgivning og inspiration til 

bestilling, måltagning og montering.

Tryghed

Vi kan hjælpe dig, uanset om du har brug for hjælp til 

en screen til din lejlighed eller solafskærmning til en 

hel ejendom. Vi har mange års erfaring med større 

projekter, og er rammeaftaleleverandør til flere kom-

muner. Vi hjælper både privatpersoner og virksomhe-

der med løsninger på baggrund af ønskemål, forud-

sætninger og behov.

Kvalitet, der er prisen værd

Fordi vi er en stor solafskærmningskæde, kan vi hol-

de priserne nede, samtidig med at vi kan holde kvali-

teten oppe. Vores indkøbsmængder er store, og det 

samme er vores sortiment. Vi arbejder tæt sammen 

med vores leverandører og producenter i Sverige, 

Danmark, Polen, Tyskland og Østrig. Vi har endda 

vores eget varemærke for at kunne tilbyde flere kon-

kurrencedygtige alternativer.

Her finder du os

Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Helsingborg, Lund, Karlstad, Halmstad, Borlänge, 

Falun, Varberg, Kungälv, Falkenberg, Kungsbacka, 

Hässleholm, Lerum, Höllviken og Stenungsund

Danmark: Brønshøj, Frederiksberg, Hellerup, Aarhus, 

Odense, Vejle, Esbjerg, Helsingør, Kolding, Holbæk, 

Ringe, Horsens, Glostrup, Middelfart og Fredericia

 



Terrassemarkiser
Den ultimative solafskærmning for en komplet udendørs plads, hvor du kan opholde dig hele udesæsonen
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Med en klassisk terrassemarkise skaber du 

en komplet og fleksibel udeplads, hvor du kan

nyde livet. Eftersom alle udepladser har 

forskellige forudsætninger og behov, er der 

mange forskellige markisemodeller. Vi til-

byder alt fra den klassiske enkle markise til 

avancerede modeller med alle tænkbare fi-

nesser. De fleste markiser kan udstyres med 

tilbehør, såsom automatik, indbygget belys-

ning og infravarmer. Kombinér dette med si-

demarkiser eller et rullegardin på forkanten, 

så får du et fleksibelt rum, som du hele tiden 

kan tilpasse. Alle vores tekstiler er af god 

kvalitet og har høj farveægthed - i enten po-

lyester eller akryl.

FAKTA

Maks bredde: 7 m Maks udfald: 4 m 

Kan motoriseres og automatiseres 

Tre forskellige kassettetyper

Vælg mellem forskellige lakeringer 

Tilbehør: varmer, rullegardiner på forkant

Se mere om tilbehør på side 11

Vælg imellem mange forskellige farver, 
der er altid en der matcher dit hus. 
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Pergola er en god løsning til dig, som har en 

større udeplads, du vil beskytte. I modsæt-

ning til almindelige terrassemarkiser har 

Pergola en fast konstruktion, som ikke fol-

der ud sammen med stoffet, hvilket gør den 

ekstremt stabil. Unikt ved Pergola er det sto-

re maksimumsudfald på 6 m i sammenligning 

med 4 m for normale terrassemarkiser.

Syncra består af en fast konstruktion, hvorpå 

man monterer to markiser, en på hver side. 

Syncra er også vældigt stabil og kan dække 

op til 56 m². Syncra-markisen kan med fordel 

udstyres med vandtæt stof, hvilket giver en 

funktion, der minder om et rigtigt tag. Den 

kan placeres frit hvor som helst og monteres 

med de fledste markisemodeller. 

FAKTA

Pergola maksdækningsoverflade: 30 m²

Syncra maks dækningsoverflade: 56 m²

Kan motoriseres og automatiseres

Standardlakering: hvid, grå og sort 

Tilvalg: varmer, hæve-/sænkeben, belys-

ning, rullegardin på forkant

Se mere om tilbehør på side 11

Syncra- & Pergolamarkiser
Det sidste nye inden for markiser, og de er designet til store udepladser med krav om stabilitet

Pergola med hæve-/sænkeben. 

Syncra kan placeres frit i haven. 
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Vinduesmarkiser & screen
Vinduesmarkiser indrammer dine vinduer og skaber et behageligt og energibesparende indeklima
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Vinduesmarkiser anvendes først og fremmest 

til at holde solvarme ude og skabe et behage-

ligt og energirigtigt indeklima. Det man ofte 

kalder for screen, er i virkeligheden en lod-

ret markise med et særligt transparent stof, 

så udsynet bevares. Den store fordel ved 

lodrette markiser er deres robuste konstruk-

tion i forhold til vind, hvilket gør dem veleg-

net til store vinduespartier. De transparente 

screenstof kan endda anvendes til klassiske 

vinduesmarkiser for at give en luftig effekt. 

Alle typer vinduesmarkiser kan motoriseres 

og automatiseres efter både vejrlig og vind-

styrke, hvilket vi anbefaler på det kraftigste.

FAKTA

Maks bredde: 700 cm 

Maks udfald: 140 cm

Kan motoriseres og automatiseres 

Forskellige kassettetyper

Standardlakering: hvid, grå og sort

Dug: akryl, polyester og screenstof 

Klassiske vinduesmarkiser med faldarme. 
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Markisetilbehør 
Skab et komplet og fleksibelt uderum med smart tilbehør
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Styr din solafskærmning fra andre steder ved 
hjælp af den sidste nye TaHoma. Uanset, hvor du 
befinder dig, kan du kommunikere med dit hjem 
via pc, smartphone eller tablet.

Med en smart sol- og vindsensor passer mar-
kiserne sig selv. Ved hård vind sender vindsen-
soren besked om, at markiserne skal køres ind 
- hvis solen skinner, køres de ud.

Markilux infravarmer monteres under kassetten 
på markisen. Varmerens brændetid er ca. 5.000 
timer. Nem betjening med fjernstyring.

Hvis du glemmer, at dine markiser er ude, er 
en vibrationssensor din redning. Når markisen 
vibrerer pga. vinden, sender vibrationssensoren 
signal til motoren, hvorefter markisen automa-
tisk køres ind.

Næsten alle moogios produkter kan betjenes med 
en fjernbetjening. Nu om dag er der sågar fjernbe-
tjeninger med skærm, så det er nemt at følge med 
i de kommandoer, man sender.

Til Markilux 6000 kan du vælge det unikke lyd-
system concertronic. Du kan tilslutte en valgfri 
musikenhed, f.eks. en Iphone eller MP3, med et 
almindeligt lydkabel og høre din favoritmusik via 
markisen.

Solamagic terrassevarmer ECO PRO er en 2000 
watt varmelampe, der kan dække op til 16 m². 
Den passer perfekt til balkoner eller terrasser, 
hobbyrum eller under en parasol.

Supplér din markise med et rullegardin på for-
kanten, f.eks. Shadeplus. Kan både motorise-
res og reguleres med håndsving. Se et større 
billede i venstre side.

Til de fleste åbne markiser kan man supplere 
med et praktisk beskyttelsestag i plexiglas.
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Solsejl
Et rigtigt lækkert alternativ til dig, som vil beskytte en plads midt i haven
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Et solsejl er en rigtigt lækker solafskærmning 

til din udeplads. Et solsejl kan give skygge 

og beskyttelse på op til 65 m² og kan drejes 

ind, når du ikke har brug for det. Takket være 

den fleksible montering i en væg, et tag el-

ler med pyloner, kan vi lave dit solsejl, præcis 

som du vil have det. Moogios solsejl betjenes 

manuelt eller med motor. Vælg mellem for-

skellige stoffer, transparente eller tætte. Og 

naturligvis forskellige farver. Alle stolper og 

beslag er i rustfrit stål eller aluminium og af 

meget høj kvalitet. Hvis du vil vide mere om 

solsejl og hvad, der vil passe til dig hus, så er 

du velkommen til at kontakte den nærmeste 

moogio-butik, så hjælper vi dig.

FAKTA

Maks dækningsoverflade: 65 m²

Kan motoriseres og automatiseres 

Forskellige modeller – fast sejldug eller 

regulerbart sejl med eller uden motor

Trekantet eller firkantet form

Dug: akryl eller polyester 

Vi har endda enkle sejlduge uden stel.
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Parasoller er en af de ældste typer af sol- 

afskærmning. Funktionelle, letanvendelige og 

lette at placere. Moogios parasoller er af hø-

jeste kvalitet med solide aluminiumsstel. Stof-

fet findes i forskellige kvaliteter og prisklasser. 

De har desuden en maksimal farveægthed på 

op til 8 og har den højest mulige UV-beskyttel-

se. De er nemme at betjene og kan ofte dre-

jes eller vippes på forskellige måder. Parasoller 

kan monteres fristående på fod eller med ned-

gravet fundament. Vi har parasoller i mange 

forskellige modeller, farver og former. Fra 3 til 

36 m² dækningsoverflade.

FAKTA

Maks areal: 36 m²

Betjening: Manuelt eller med motor

Montering: forskellige fødder eller 

nedstøbning

Dug: akryl eller polyester

Tilbehør: cover, lys, varmer og bord

Parasol
Den fleksible solafskærmning til din foretrukne plads

Vore parasoller har forskelligt design på 
håndtag og konstruktion. 

Flere modeller kan monteres med 
belysning eller et smart serveringsbord. 
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Kundeservice
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Prisgaranti

Moogios prisgaranti sikrer, at du får den bedste pris på markiser af 

høj kvalitet. Kontakt os for et skræddersyet tilbyd, som tåler sam-

menligning.

Produktgaranti

På vore produkter er der 2 til 5 års garanti. Ved normalt brug og kor-

rekt montering, holder vore produkter langt længere end garantipe-

rioden, hvilket er din sikkerhed for valgt af et rigtigt kvalitetsprodukt.

Finansiering

Du kan købe din solafskærmning på afbetaling med Resurs bank.

Ansøg om kreditkortet via vores hjemmeside eller i den nærmeste 

moogiobutik.

Se www.moogio.dk for komplette oplysninger og kontovilkår. 

Sådan fungerer det

1. Hent inspiration på www.moogio.dk

2. Besøg en butik. Sammen finder vi ud af, hvad der passer 

bedst til dig og dine behov.

3. Book et gratis hjemmebesøg. Vi tager mål, og det fulde 

ansvar for at måltagningen er korrekt.

4. Det du har bestilt, produceres ud fra dine unikke ønskemål og 

mængde. 

5. Hvis du som de fleste andre vælger at lade os montere varen, 

så kommer vi hjem til dig og monterer varen samt gennemgår 

funktioner og pleje med dig.

6. Hvis du ønsker det, kan du tegne en serviceaftale, så vi sør-

ger for al vedligeholdelse. 
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Automatik

Motor & automatik

Hos moogio har vi stor erfaring med auto-

matisk solstyring. Og der er egentlig ikke 

særligt kompliceret. Når solen skinner, kø-

rer en motor din solafskærmning ud eller 

ned. Når solen ikke længere skinner, køres 

solafskærmningen ind eller op. Sværere 

er det ikke. Du kommer hjem til et køligt 

hus, hvor solens stråler ikke har skadet dit 

møblement. Derudover har det set ud, som 

om der har været nogen hjemme hele da-

gen. Kom ind i din butik, så skal vi vise dig 

alle fordelene ved automatik.

TaHoma by Somfy

Nu kan du styre alle dine motoriserede 

gardiner med nogle få klik! Uanset hvor 

du befinder dig - i bilen, på stranden eller i 

sommerhuset - kan du kommunikere med 

dit hjem via computer, smartphone eller ta-

blet. Hvis du vil køre dine vinduesmarkiser 

ned, når du er ude, er det nu muligt med 

hjælp fra TaHoma. Det eneste du skal, er 

at koble TaHoma til dit bredbånd.

Fordelene ved automatik

• Gør dit hjem funktionelt og behageligt

• Beskyt dit indbo mod UV-stråling

• Pænt og børnesikret vinduesmiljø uden 

synlige snore

• Dit hjem ser beboet ud, uden at du behø-

ver være hjemme



 www.moogio.dk   

Nye regler

Hos moogio tager vi børnesikring alvorligt 

og følger det nye direktiv fra EU vedrørende 

indvendig solbeskyttelse og børnesikring. 

For at minimere risikoen for, at børn kom-

mer til skade, har vi og vores leverandører 

lavet en række forandringer i relation til ind-

vendig solafskærmning.

Den største forskel er, at en kæde el-

ler snor SKAL hænge min. 150 cm over 

gulvet. Hertil kommer, at alle kæder og 

snore SKAL sættes fast eller vikles om-

kring en holder. Alt dette er i overensstem-

melse med en ny europæisk standard (EN 

13120), som trådte i kraft i foråret 2014. 

Monteringshøjden for vores produkter skal 

derfor altid oplyses. Hvis monteringshøjden 

ikke er kendt, er betjeningslængden be-

grænset til maks. 100 cm og produkthøj-

den til maks. 250 cm.

Var opmærksom på

Den, som køber og anvender gardiner og 

solafskærmning, skal være opmærksom på 

de risici, der kan opstå som følge af løst-

hængende snorer, bånd og kæder, som 

kan være farlige for mindre børn. Husk der-

for altid følgende:

- Mindre børn kan blive kvalt i snore og kæ-

der, som anvendes til gardiner.

- Placér altid snore, kæder osv. uden for 

børns rækkevidde, så der ikke kan ske 

ulykker.

- Placér børne- og tremmesenge på afstand 

af solafskærmningens snore og kæder.

- Bind ikke snorene sammen, og sørg for, 

at de ikke snor sig sammen, så der dannes 

en løkke.

- Montér og anvend de medfølgende sik-

kerhedsanordninger i overensstemmelse 

med den medfølgende vejledning.

Luxaflex LiteRise ®

LiteRise® bygger på et innovativt skinne-

system, der betjenes ved, at man trækker 

i eller trykker let på underlisten. Produktet 

har altså ingen sidetræk og snore. Funktio-

nen bidrager til at reducere de potentielle 

risici, samtidig med at det er pænt og enkelt 

at anvende.

Der findes også andre innovative betjening-

smuligheder, hvor børnesikkerheden er høj, 

så som Softraise, Smart Cord og Ultra Lift. 

Kom ind i din moogiobutik, så kigger vi på 

de forskellige muligheder.

Børnesikring
21



Et klassisk lamelgardin er fleksibelt og smart. 

Anvendes ofte til at dække større vindues-

partier, men fungerer lige så godt til mindre 

vinduer eller til rumopdeling. Du kan regu-

lere lamellerne med et enkelt drej og få den 

ønskede mængde lys ind. Vælg mellem 

mønstrede, transparente og hvide tekstiler. 

Eller hvorfor ikke blande forskellige tekstiler 

for et personligt udtryk? Vælg mellem fire 

forskellige lamelbredder. En af lamelgardinets 

store fordele er også, at man altid kan vinkle 

lamellerne for at moderere lysmængden. Luk 

helt, så man ikke kan kigge ind, eller åbn en 

lille smule for at smage på dagslyset. Betje-

nes manuelt eller med praktisk fjernbetjening.

FAKTA

Maks bredde: 700 cm

Lamellbredde: 63, 89, 127, 250 mm 

Betjening: drejestang, kuglekæde, 

motor & automatik

Børnesikring: se side 21

Lamelgardiner
Et fleksibelt gardinsystem med lameller der let kan vinkles

Vælg mellem tætte og transparente stoffer.

Skab et personligt udtryk med detaljer. 
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Et elegant gardin hvor lyset filtreres gennem det flotte plisserede stof

Plisségardiner
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Plisségardiner er en elegant og smart form 

for solafskærmning til dine vinduer. De består 

af en underliste og en overliste i aluminium 

med et foldet stof derimellem. Plisségardiner 

passer til de fleste vinduer, store som små, 

trekantede og firkantede, og de optager mi-

nimal plads i optrukket tilstand. Vælg, om du 

vil lukke solen ude med et tætvævet stof eller 

lade den passere igennem med et transparent 

stof. Hvis du foretrækker mørklægning, skal 

du vælge et plisségardin med dobbeltstof, 

kaldet Duette, som fjerner alt lys og samtidig 

lukker både kulde og varme ude. 

FAKTA

Plissé maks bredde: 240 cm 

Duette maks bredde: 440 cm

Modeller: klassisk plissé, duette,

up & down plissé, dag & nat plissé

Betjening: snortræk, kuglekæde,

LiteRise©, SmartCord, motor &

automatik

Duette er dobbelt lag stof som holder 
såvel varme som kulde ude. 
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Gardiner
Dekorer dine vinduer med bølgende længder eller helt lige paneler
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De klassiske gardiner har fået en renæssan-

ce de seneste år. I moogios gardinkollektion 

finder du over 300 stoffer i forskellige farver, 

med forskellige strukturer og mønstre. Lad 

lyset skinne igennem et tyndt sommergardin 

eller luk lyset ude med et mørklægningsgar-

din. Hos moogio sys gardinerne efter mål, og

vi sørger for alt fra måltagning til færdig mon-

tering. Du kan vælge mellem flere forskellige 

typer gardiner og skinner. Et ret panelgardin 

fungerer f.eks. udmærket som rumopdeler. 

Der er flere forskellige måder at sy gardi-

nerne på. Så lad dig inspirere, og kom så ind 

og besøg os for at tale om, hvilken type op-

hængning du er ude efter.

FAKTA

Maks bredde: næsten ubegrænset

Betjening: førerstang, motor & automatik

Tilbehør: gardinstænger, kanteband etc.

Vælg imellem hundredevis af gardinstoffer

Vælg blandt forskellige farver og mønstre. 
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Foldegardiner
Et blødt gardin der gør et hvert rum hyggeligt og behageligt
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Med et foldegardin kombinerer du høj funk-

tion og et klassisk og landligt udseende. Du 

kan forhindre nysgerrige blikke i ønsket grad, 

og beskytte dit møblement mod solens ble-

gende stråler. Vælg mellem flere forskellige 

modeller. Du kan endda selv bestemme, på 

hvilken måde foldegardinet skal folde, når 

det trækkes op. Du kan betjene det på flere 

forskellige måder - med uendelig snor, kug-

lekæde eller fjernbetjening. Der er desuden 

mange herlige stoffer at vælge mellem. Du 

kan også påvirke detaljer, såsom hvordan 

kappen over kassetten skal se ud. Som med 

alt andet hos moogio, tilpasser vi også folde-

gardiner til dine vinduer.

FAKTA

Maks bredde: 400 cm

Betjening: snortræk, kuglekæde, motor & 

automatik

Børnesikring: se side 21

Vælg imellem hundredevis af gardinstoffer

Foldegardin up & down fungerer perfekt 
mod indkig, hvor man kan placerer gardinet 
hvor som helt i vinduet. 
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Persienner er en smart klassiker med uen-

delige variationer. Med persienner kan du 

effektivt regulere indsyn og udsyn, helt som 

du ønsker det. Sæt dem mellem glassene el-

ler frit i vinduet. Vælg mellen aluminium og 

træ, forskellige lamelbredder, persiennebånd, 

snører osv. Du kan også blande lameller i 

forskellige farver i en og samme persienne. 

Glem ikke, at du også kan vælge mellem 

forskellige persiennebånd, som skaber fine 

detaljer. Derudover er der forskellige typer re-

guleringsanordninger afhængigt af størrelse 

og model. Snore, kuglekæde, drejestang el-

ler fjernbetjening. Persienner er også prak-

tisk, hvis du vil dække store vinduespartier.

FAKTA

Maks bredde: 400 cm

Lamel bredde: 16, 25, 35, 50, 70 mm

Materiale: aluminium, træ og kombi

Betjening: snor, drejestang, kuglekæde, 

motor & automatik

Børnesikring: se side 21

Persienner
Den klassiske solafskærmning der regulerer lyset med yderste præcision

En træpersienne giver en helt unik og 
stilfuld fornemmelse i et rum. 
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Facette ®

Luxaflex Facette® er gardinet til dig, som vil 

kunne regulere indsyn og lysindslip, samti-

dig med at du vil give rummet elegance og 

personlig stil. Facette® balancerer nemlig 

afsondrethed og lys. Med en endeløs kæde 

fører du to lagdelte, transparente eller ugen-

nemsigtige stoffer forbi hinanden for at åbne 

delvist op eller lukke fuldstændigt af. Facette 

har et unikt og patenteret design. Kollektio-

nen findes i en eksklusiv farveskala, i flere 

lyse og mørke nuancer. Som et Twist rull-

legardin har dette gardin to stoffer som stil-

ler sig overfor hinanden. Her er de vandrette 

mellemrum på stoffet dog betydeligt mindre. 

Et Facette gardin har altid en stilfuld over-

kasse som afslutning.

FAKTA

Maks bredde: 250 cm

Lamel bredde: 7, 14 mm

Kassette: 11 farver

Betjening: kuglekæde

Børnesikring: se side 21

Et moderne rullegardin med vandret lyseffekt
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Luxaflex Silhouette® er et eksklusivt gardin 

til dig, der vil have moderne fleksibilitet og en 

følelse af luksus i dit hjem. Gardinet bygger 

nemlig på en konstruktion af blødt roterende 

stoflameller mellan to gennemskinnelige stof-

fer. Ved at fjerne stoflamellerne lukker du 

mere eller mindre lys ind i rummet. Vil du rulle 

hele gardinet op, så gør du det, ligesom et 

rullegardin. Silhouette er en helt unik gardin-

løsning, som fås i farveskalaens allersmuk-

keste grundfarver. Det findes også i forskel-

lige stoftyper. Silhouette skærmer effektivt af 

for solen og filtrerer helt op til 63 % af solens 

UV-stråler væk. Vil du undgå løst hængende 

snor, så kan du vælge den batteridrevne Po-

werRise motor, der desuden er helt lydløs.

FAKTA

Maks bredde: 285 cm

Lamel bredde: 50, 63, 75, 100 mm

Kassette: hvid, beige og aluminium

Betjening: snor, kuglekæde, Ultra Lift, 

motor & automatik

Børnesikring: se side 21

Silhouette ®
Et gardin der leger med lyset og de mørkere skygger

Silhouette giver et helt unikt lysindfald. 
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Den klassiske solafskærmning, der aldrig går af mode 

Rullegardiner

Rullegardin med det unikke LiteRise. Et 
helt snorløst system til dig der vil have et 
ekstra børnesikkert rullegardin. 

Rullegardiner er en elsket klassiker, der fin-

des i mange forskellige design. Vælg mel-

lem klassisk hvid, mønstret, transparent og 

mørklægning. Du kan også vælge at have 

rullegardinet i en stilfuld kassette eller med 

dekorative underlister. Vores rullegardiner er 

altid af den højeste kvalitet og har elegante 

detaljer og beslag. Vælg, om du vil betjene 

rullegardinet med kuglekæde, LiteRise el-

ler en smart fjernbetjening. Hvis du ønsker 

helt mørklæggende, findes rullegardiner med 

kassette og sideskinner, så du undgår lysind-

fald mellem stof og vindue.

FAKTA

Maks bredde: 450 cm

Betjening: LiteRise, kuglekæde, fjeder 

med nedtræk, motor & automatik

Tilbehør: kassette, underlister, kantebånd 

og sideskinner

Børnesikring: se side 21



 www.moogio.dk   

Luxaflex Twist © kombinerer det bedste fra 

rullegardinet og persiennen. Teknisk set er 

det to lag stof, som giver forskelligt lysindslip, 

alt efter hvordan de stilles i forhold til hinan-

den. Med Twist © kan du skabe lyseffekter, 

som er umulige at skabe med andre produk-

ter. Kassetten findes i forskellige farver, og du 

kan vælge mellem forskellige tekstiler. Hvid/

hvid giver en diskret lyseffekt, sort/hvid en 

skarp kontrast. Du regulerer Twist © enkelt 

og praktisk med en kuglekæde, eller du kan 

vælge en fjernbetjening for maksimal kom-

fort. Twist © skal ses i virkeligheden, kom ind 

i butikken for at prøve og se funktionen.

FAKTA

Maks bredde: 275 cm

To forskellige stofafstande

Betjening: kuglekæde, drejestang, 

motor & automatik

Tilbehør: kassette

Børnesikring: se side 21

En dekorativ rullegardin med dobbeltstof

Twist ® 
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Indoor indhold

Om moogio
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Om moogio

Moogio er Nordens førende franchisekæde inden for 

skræddersyet solafskærmning efter mål. Vi er spe-

cialister inden for forskellige typer markiser, solsejl, 

persienner, rullegardiner, plisségardiner osv. Hos os 

får du hjælp til alt - fra rådgivning og inspiration til 

bestilling, måltagning og montering.

Tryghed

Vi kan hjælpe dig, uanset om du har brug for hjælp til 

en screen til din lejlighed eller solafskærmning til en 

hel ejendom. Vi har mange års erfaring med større 

projekter, og er rammeaftaleleverandør til flere kom-

muner. Vi hjælper både privatpersoner og virksomhe-

der med løsninger på baggrund af ønskemål, forud-

sætninger og behov.

Kvalitet, der er prisen værd

Fordi vi er en stor solafskærmningskæde, kan vi hol-

de priserne nede, samtidig med at vi kan holde kvali-

teten oppe. Vores indkøbsmængder er store, og det 

samme er vores sortiment. Vi arbejder tæt sammen 

med vores leverandører og producenter i Sverige, 

Danmark, Polen, Tyskland og Østrig. Vi har endda 

vores eget varemærke for at kunne tilbyde flere kon-

kurrencedygtige alternativer.

Her finder du os

Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Helsingborg, Lund, Karlstad, Halmstad, Borlänge, 

Falun, Varberg, Kungälv, Falkenberg, Kungsbacka, 

Hässleholm, Lerum, Höllviken og Stenungsund

Danmark: Brønshøj, Frederiksberg, Hellerup, Aarhus, 

Odense, Vejle, Esbjerg, Helsingør, Kolding, Holbæk, 

Ringe, Horsens, Glostrup, Middelfart og Fredericia
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