Indvendige produkter
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Foldegardiner | Gardiner | Plisségardiner | Lamelgardiner
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Om Moogio

Vi er specialister i solafskærmning
og vinduesindretning
Vi er i dag flere end hundrede medarbejdere og er repræsenteret i både Sverige og Danmark.
Vi er specialister på solafskærmning og vinduesindretning. Vi kommer gerne hjem til dig for at
rådgive dig, uanset om du har behov for hjælp til solafskærmning til din lejlighed eller avancerede
løsninger til en hel bolig.

Sådan fungerer det
1. Lad dig inspirere på vores
hjemmeside og kig i kataloget.
2. Besøg en butik eller book et
gratis hjemmebesøg. Sammen
finder vi frem til det, der passer til
dig og dine behov.
3. Vi måler op for dig.
4. Du får et skriftligt tilbud samt
en ordrebekræftelse, når du har
besluttet dig for en løsning.
5. Det, du har bestilt, fremstilles
ud fra dine ønsker og mål.
6. Vi kommer hjem til dig og
monterer dine produkter og
gennemgår funktioner
og vedligeholdelse.
7. Du kan tegne en serviceaftale
hos os, hvor vi klarer
al vedligeholdelse.
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Tryghed
Som Nordens førende kæde inden for solafskærmning
har Moogio alle forudsætninger for at hjælpe dig eller
din virksomhed med den rigtige solafskærmningsløsning.
Vi er rammeaftaleleverandører til flere kommuner og større
virksomheder. Det stiller krav til både miljøcertificering og
socialt ansvar; noget der giver dig ekstra tryghed i valget
af os som leverandør.

Opdel betalingen rentefrit
i op til 60 måneder
Vi tilbyder mulighed for at betale dine køb
i rater uden rente i op til 60 måneder.
Gennem vores samarbejde med Resurs
Bank kan du nemt lave en direkte ansøgning
hos dem eller via vores hjemmeside. Du er
også velkommen til at kontakte din lokale
Moogio-butik for yderligere information.

Kvalitetsprodukter fra førende
Europæiske producenter
Vores store indkøbsvolumen hjælper os med at garantere,
at du som kunde får kvalitetsprodukter til den bedste pris.
Moogio arbejder både med Europas førende varemærker
samt med egne varemærker. Indkøbene sker direkte fra
producenter i Sverige, Danmark, Schweiz, Tyskland og Østrig.

Produktgaranti
Vi giver 2 til 5 års garanti på vores produkter. Ved normal
brug og korrekt montering holder vores produkter længere
end garantiperioden, så du kan føle dig sikker på, at du har
købt et produkt af god kvalitet.

Prisgaranti
Moogios prisgaranti sikrer, at du får den bedste pris på
markiser af højeste kvalitet. Kontakt os for et skræddersyet
tilbud, der tåler at blive sammenlignet med andre.erbjudande
som tål att jämföras.

Velkommen i en af vores butikker
Vi er mange steder rundt omkring i landet, fra Aalborg i nord til Haderslev
i syd. I vores butikker finder du inspiration og smarte tips fra vores erfarne
solafskærmningseksperter. Vi guider dig også igennem vores store sortiment
for at finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
Få tips og vejledning i din nærmeste Moogio-butik eller book dit gratis
hjemmebesøg på moogio.dk
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Luxaflex, Rullgardine L10

Luxaflex, Rullegardin L10

Rullegardin med unik LiteRise®. Et alternativ
helt uden snor til dig, der vil have en ekstra
børnesikker solafskærmning.
Luxaflex, Rullgardin L10

Fakta

Fakta

•• Max bredde: 450 cm

•• Max bredde: 275 cm

•• Betjening: kuglekæde, LiteRise®,
håndsving, motor og automatik

•• To forskellige lamelbredder
•• Betjening: kuglekæde, motor og
automatik

•• Tilvalg: kassette, underlister,
kantbånd, sideskinner

•• Tilvalg: kassette

Børnesikkerhed: se side 20

Indvendig
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Rullegardiner

Børnesikkerhed: se side 20

Indvendig

Twist®

En populær klassiker som kan
varieres i det uendelige

Et dekorativt rullegardin
med to lag stof

Rullegardinet er en rigtig klassiker og findes i mange forskellige udførelser. Vælg mellem klassisk hvidt, mønstret, transparent eller mørklægning. Du kan også vælge at have rullegardinet i en stilfuld kassette eller med dekorative underlister. Vores
rullegardiner er altid i den bedste kvalitet og har elegante

Luxaflex Twist® kombinerer det bedste fra både rullegardinet
og persiennen. Teknisk set består Twist® af to lag stoffer, som
giver forskelligt lysindfald afhængigt af, hvordan de er stillet
mod hinanden. Med Twist® kan du skabe lyseffekter, som du
umuligt kan opnå med andre produkter. Kassetten findes i for-

detaljer og beslag. Vælg, om du vil betjene rullegardinet med
kuglekæde, LiteRise®, håndsving, motor eller smart automatik.
Hvis du ønsker at mørklægge, findes der rullegardiner med
kassette og sideskinner, så du undgår lysstriber mellem stof
og vindue.

skellige farver, og du kan vælge mellem forskellige typer stof.
Du justerer nemt og bekvemt med kuglekæde eller vælg motor
for den højest mulige komfort. Twist skal dog ses i virkeligheden. Kom ind i din Moogio-butik, så du kan prøve og se den
unikke funktion.
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Fast ram Classic

Fast ram Classic

Silhouette® giver et helt unikt lysindfald.
Luxaflex, Plissédør

Fakta
•• Max bredde: 300 cm
•• Lamelbredde: 75 mm

Fakta

•• Kassette: hvid, beige, aluminium,
sort

•• Mål: op til 12 m2

•• Lamelbredde: 75 mm

•• Net: ensfarvet, mønstret, dyrenet
og fintmasket (pollen)

•• Betjening: træksnor, LiteRise®,
SmartCord, motor og automatik

•• Kassette: hvid, brun, aluminium
eller speciallak

Børnesikkerhed: se side 20

Indvendig
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Silhouette®

Indvendig

Insektnet

En solafskærmning der leger
med lys og bløde skygger

En stilren løsning som åbner dit
hjem op i sommerhalvåret

Luxaflex Silhouette® er produktet til dig, der vil have et moderne og luksuriøst gardin. Det bygger på en genial konstruktion
af bløde stoflameller, der sidder mellem to gennemskinnelige
stoffer. Ved at vinkle lamellerne slipper du mere eller mindre
lys ind i rummet, præcis ligesom med en persienne. Silhou-

De varme måneder er fantastiske. At lade inde- og uderum
smelte sammen er for mange en stor del af glæden ved sommeren. Med et af vores insektnet kan du lade døre og vinduer
stå åbne uden at behøve at tænke på insekter og edderkopper. Vores insektnet findes i mange forskellige modeller, farver

ette® kan fås i en masse smukke basisfarver og forskellige
strukturer. Silhouette® afskærmer effektivt for solen og
filtrerer op til 63 % af solens UV-stråler væk. Hvis du vil undgå
løsthængende snore, vælger du en batteridreven motor, som
ovenikøbet er helt lydløs.

og stofkvaliteter og kan monteres både indvendig og udvendig.
Vi har derudover stoffer, som holder pollen ude, så du kan sove
med vinduet åbent uden problemer. Tag en snak med os! Så
hjælper vi dig med at finde en stilren og funktionel løsning, der
passer til netop dit hjem.
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Luxaflex, Træpersienne 50 mm Elipse

Luxaflex, Frithængende persienne med brede stigebånd (metal)

Fakta
•• Max bredde: 500 cm
•• Lamelbredde: 16, 25, 35, 50,
70 mm
•• Materiale: aluminium, træ
•• Betjening: træksnor, håndtag,
drejestang, kuglekæde,
LiteRise®, motor og automatik
Børnesikkerhed: se side 20

Luxaflex, Persienne 50 mm Type 1

Indvendig

Luxaflex, Træpersienne Basic 50 mm med holddown-beslag

Persienner

Den klassiske solafskærmning som
justerer lys med maksimal præcision
Persiennen er en rigtig smart solafskærmning med uendelige
variationer. Med en persienne kan du effektivt justere indkig
og lysindfald helt efter dine egne behov. Placer den mellem
glassene eller frit i vinduet. Vælg mellem aluminium eller træ.
Du kan ovenikøbet blande lameller i forskellige farver i en og
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samme persienne. Glem ikke, at du også kan vælge mellem
forskellige stigebånd, som skaber fine detaljer. Derudover
findes der forskellige slags betjeningsanordninger afhængigt
af størrelse og model. En persienne er også praktisk, hvis man
nemt vil kunne justere indkig og lysindfald.
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Luxaflex, Ballina Front

Luxaflex, Ballina Front

Fakta
•• Max bredde: 400 cm
•• Betjening: træksnor, kuglekæde,
motor og automatik
•• Vælg mellem hundredvis af
stoffer
Børnesikkerhed: se side 20

Luxaflex, Ballina Back

Indvendig

Paunette, Model 1

Foldegardiner

Et blødt gardin som gør alle rum
hyggelige og behagelige
Med et foldegardin kombinerer du smart funktion med et
klassisk og landligt udseende. Du kan forhindre indkig i det
omfang, du vil, og beskytte din indretning mod solens blegende
stråler. Vælg mellem flere forskellige modeller. Foldegardinet
kan betjenes på flere forskellige måder; med kuglekæde eller
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fjernbetjening. Derudover er der mange lækre stoffer at vælge
imellem. Du kan selv bestemme, hvordan dit gardin skal folde,
når det trækkes op, hvordan kappen skal se ud, samt højden
på folderne. Som alt andet hos Moogio er foldegardinet tilpasset dine vinduers mål.
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Pagunette, Klassisk gardin

Luxaflex, Klassisk gardin

Fakta
•• Max bredde: ingen
•• Betjening: trækstang, håndtag,
motor og automatik
•• Tilbehør: gardinstænger,
trækstang osv.
•• Vælg mellem hundredvis af
forskellige stoffer

Pagunette, Klassisk gardin

Indvendig

Pagunette, Klassisk gardin

Gardiner

Indram dine vinduer med bølgende
gardinlængder eller lige paneler
De klassiske gardiner har fået en renæssance i de senere år.
I Moogios gardinkollektion finder du flere hundrede stoffer
i forskellige farver, strukturer og mønstre. Lad lyset skinne
igennem et tyndt sommergardin eller luk lyset ude med et tæt
stof eller et mørklægningsgardin. Eller hvorfor ikke blande
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forskellige slags stoffer for et fleksibelt og personligt gardin.
Hos Moogio sys gardinerne efter mål, og vi sørger for alt fra
måltagning til færdig montering. Der findes forskellige måder
at sy gardiner på, så lad dig inspirere og kom derefter ind og
tal med os om, hvilken type ophæng du kunne tænke dig.

Vælg mellem en masse stoffer i forskellige mønstre.
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Luxaflex, Duette Type 7 med motor

Luxaflex, Duette Literise

Fakta
•• Plissé max bredde: 295 cm
•• Duette max bredde: 360 cm
•• Modeller: 21 forskellige modeller
•• Betjening: træksnor, kuglekæde,
LiteRise®, SmartCord , motor,
automatik og håndtag

Luxaflex, Duette 32 mm

Indvendig

Luxaflex, Plissé 15A

Plisségardiner

En elegant solafskærmning, hvor
lyset filtreres gennem et plisseret stof
Plisségardinet er en elegant og effektiv solafskærmning til
dine vinduer. Det består af en underliste og en overliste i aluminium med et foldet stof imellem. Plisségardinet passer til de
allerfleste vinduer, store som små, trekantede eller firkantede,
og fylder minimalt, når det er foldet op. Du vælger selv, om du
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vil lukke solen ude med et tæt stof eller lade dens lys filtrere
gennem et transparent stof. Hvis du vil mørklægge helt, vælger
du et plisségardin med dobbeltstof, en sk Duette, der fjerner
alt lys, samtidig med den lukker både varme og kulde ude.
Duette har et dobbelt lag stof og holder både varme og kulde ude.
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Luxaflex, Lamel Type 1

Luxaflex, Lamel Type 5

Fakta
•• Max bredde: 700 cm
•• Lamelbredde: 63, 89, 127 mm
•• Betjening: trækstang, kugle
kæde, motor og automatik

Indvendig

Lamelgardiner

Børnesikkerhed: se side 20

Et fleksibelt gardinsystem med
lameller, der let vinkles
Et klassisk lamelgardin er fleksibelt og smart. Det anvendes
ofte til at dække større vinduespartier, men det virker lige så
godt til mindre vinduer eller som rumdelere. Vælg mellem mønstrede, transparente eller uigennemsigtige stoffer. Eller hvorfor
ikke mikse nogle forskellige stoffer, som giver et personligt
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udtryk. Vælg mellem tre forskellige lamelbredder. Blandt de
største fordele ved lamelgardiner er, at man også kan vinkle
lamellerne for at tilpasse lysindfaldet. Luk helt for at slippe for
indkig eller åbn lidt for at få lidt dagslys. Betjen manuelt eller
med fjernbetjening.

Vælg mellem dækkende eller transparente stoffer. Kan også fås med indsvejsede bundvægte. Skab et personligt gardin med forskellige detaljer.
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Indvendig

Børnesikkerhed

Luxaflex, Plisségardin LiteRise

Hos Moogio bestræber vi os på at
gøre alle miljøer børnesikre og trygge
Børneværelset er det sted, hvor barnet fantaserer, pusler, sover og hygger. Det skal være et trygt og varmt sted,
hvor barnet kan udvikle sin kreativitet og eventyrlyst. At det også skal være et sikkert sted, er en selvfølge.

Vær opmærksom på
Den, der køber og selv monterer
indvendige gardiner, bør have sat
sig ind i, hvilke direktiver og regler
der gælder for børnesikkerhed.

Hos Moogio tager vi børnesikkerhed meget seriøst. For at minimere
risikoen for, at børn kommer til skade på grund af løsthængende dele på
indvendige solafskærmninger, har både vi og vores leverandører gjort en
række indsatser.
Til vores solafskærmninger medfølger der altid børnesikre anordninger,
som snorsamlere samt monteringsvejledninger. Vi tilbyder også automatiserede gardiner uden snore og andre børnesikre systemer.
Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vores produkter hjælper
dig med at skabe et trygt og sikkert hjem.

En kæde eller snor må for
eksempel ikke hænge længere
ned end 150 cm over gulvet. Det er
derfor vigtigt at vide, hvilken højde
dit produkt skal monteres i. Med
denne oplysning kan vi sikre, at
betjeningslængden på dit produkt
bliver korrekt.
Hvis du ikke ved, hvilken højde
produktet kommer til at sidde i,
vil længden på snoren eller kæden
være max 100 cm (gælder for
produkter op til 250 cm højde).

Tilvælg automatik
i børneværelset

Med vores produkter medfølger der
altid en børnesikkerhedsanordning
specielt tilpasset til din betjening.
Husk at de også skal monteres i
150 cm afstand fra gulvet for at
sikre børnesikkerheden.

Med automatiske, motoriserede
gardiner undgår du træksnore
og kæder fuldstændig, og det
skaber et trygt og sikkert miljø til
leg og afslapning.

Tag en snak med os
–så hjælper vi dig med at finde
dit børnesikre produkt!

Luxaflex, Plissé 15A
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vv

Indvendig

Automatik og stemmestyring

Sig ”hej” til nye, smarte gardiner
Vidste du, at de fleste af vores gardiner kan fjernstyres med en app eller fjernbetjening eller
kobles til stemmestyring som Alexa og Google Assistant? Når du køber en af vores indendørs
solafskærmninger, kan du nemlig i de fleste tilfælde tilslutte en smart enhed og en motor.
Det gør, at du kan styre dine gardiner præcis, som du vil, uanset om du er hjemme eller ej.

Markedsførende
system til stille,
fleksibel styring

Tilsluttede og klar til brug, fra dag et
Fordele ved
automatik

Vi har lang erfaring med motorisering og automatisering af
indendørs solafskærmning. Det gør, at vi kan hjælpe dig med at
finde præcis det system, der passer bedst til dine boligforhold.
Monter gardinerne og dit smart-home-system, så det ser præcis sådan ud, som du gerne vil have, lige fra starten. Derefter
vælger og installerer du det stemmestyringssystem, du ønsker.

Skaber et funktionelt, behageligt
og energieffektivt indeklima.
Beskytter din indretning
mod UV-blegning.

Fremragende følelse med PowerView®
PowerView® fra Luxaflex er et førsteklasses system til
styring og automatik. Sammen med gardiner og gardin
skinner fra Luraflex får du et rigtigt lækkert, stabilt og
integreret system med høj designfaktor og overlegen
funktionalitet. Systemet udgår fra den centrale styreenhed PowerView® Hub og udbygges let med PowerView®
forstærkere, der placeres forskellige steder i din bolig
efter behov. PowerView® Förstärkare, som placeras
i olika delar av din bostad vid behov.

Giver dig et flot, praktisk
og børnesikkert miljø uden
træksnore eller kæder.
Øger indbrudssikkerheden
– da dit hjem ser beboet ud,
når du ikke er hjemme.

Fuld integration med:

Connexoon og TaHoma fra Somfy
Både den enklere opstart-model Connexoon og det mere
avancerede smart-home-system TaHoma fra Somfy giver
dig meget valuta for pengene. Med Conexoon io kan
du styre dine gardiner via både smartphone og tablet.
TaHoma har mærkbart større funktionalitet. Det er også
integreret med Amazon Alexa fra starten, hvilket gør, at
du kan stemmestyre systemet, hvis du bruger Amazon
Alexa i dit hjem.
Luxaflex, Sihlouette®
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