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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. 

Om Moogio

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.

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

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.
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Vælg mellem en masse forskellige markisestoffer, så du finder det, der passer bedst til dit hus.

Med en klassisk terrassemarkise skaber du en komplet og 
funktionel terrasse, hvor du kan nyde det. Da alle terrasser 
har forskellige forudsætninger og behov, findes der en masse 
forskellige markisemodeller. Vi tilbyder alt fra den enkle, 
klassiske markise til avancerede modeller med alle tænkelige 
finesser. De allerfleste markiser kan udstyres med tilbehør som 

rystesensor, belysning og varmere. Hvis du kombinerer dette 
med sidemarkiser eller et rullegardin på forbommen, får du et 
fleksibelt rum, du hele tiden kan tilpasse efter forskellige vejr-
forhold. Vores markiseduge er af god kvalitet med den bedste 
farveægthed, i polyester eller akryl.

Den klassiske solafskærmning til  
et komplet og fleksibelt uderum

Terrassemarkiser

Fakta
 • Max bredde: 7 m

 • Max udfald: 4 m 

 • Kan motoriseres og auto-
matiseres, blandt andet  
med app og stemmestyring 

 • Tre forskellige kassettetyper

 • Vælg mellem forskellig slags  
lak på markisestellet

 • Tilbehør: varmere, belysning, 
frontrullegardin, halvtag

Se mere om tilbehør på side 12

Markilux, MX3

Udvendig 

Markilux, MX3

Draper, Family
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Pergola fås med højdejusterbare ben.

Pergola har en fast stilling, hvor stoffet løber langs med to 
faste sideskinner. Det er altså kun dugen, der køres ud, ikke 
armene. Dette gør markisen ekstremt stabil og vejrbestandig. 
Unikt ved Pergola er også dens store maksimale udfald på  
6 meter. Hvis du vil afskærme et endnu større område, kan 
du med fordel koble flere markiser sammen. Den fritstående 
markise består af en fast konstruktion, hvorpå man monterer to 

foldearmsmarkiser, en på hver side. Det unikke ved fritstående 
markiser er, at de kan placeres helt frit og dække et område 
på op til 111 kvadratmeter. For at få en virkelig stabil løsning 
anbefaler vi at støbe markisestellet fast i jorden. Du  kan også 
bruge kasser, som samtidig kan blive praktiske siddepladser 
eller blomsterkasser.

To moderne markiseløsninger som  
er designet til større terrasser

Fritstående markiser og Pergolamarkiser

Fakta
 • Pergola max overdæknings-
område: 90 m²

 • Fritstående max overdæknings-
område: 111 m²

 • Kan motoriseres og auto-
matiseres, blandt andet med  
app og stemmestyring

 • Standardlak: 7 forskellige farver

 • Tilvalg: varmere, højdejusterbare 
ben, belysning, frontrullegardin

Se mere om tilbehør på side 12

Draper, FA92 DUO

Markilux, Pergola 210 Markilux, Pergola Compact Markilux, Syncra benstativ med to stk Pergola

Markilux, Pergola med frontrullegardin

Udvendig 
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Vinduesmarkiser anvendes frem for alt til at lukke solen ude 
og skabe et behageligt og energieffektivt indeklima. Det, man 
ofte kalder en screen-markise, er egentlig en lodret markise 
med en specielt transparent dug, der kaldes screen, og som 
bibeholder udsynet. Den store fordel ved den lodrette markise 
er dens vindstabile konstruktion, som gør, at den er velegnet til 

store vinduespartier. Alle vores vinduesmarkiser kan motorise-
res og automatiseres efter vejrforholdene, og det anbefaler vi 
på de kraftigste for maksimal funktion. Vær opmærksom på, at 
screen-dug også kan monteres på almindelige vinduesmarki-
ser, så man beholder udsynet og skaber en luftig fornemmelse.

Vinduesmarkiser indrammer dine 
vinduer og skaber et behageligt  
og energieffektivt indeklima

Vinduesmarkiser og Screen

Fakta
 • Max område: 24 m2

 • Kan motoriseres og auto-
matiseres, blandt andet med  
app og stemmestyring

 • Forskellige kassettetyper

 • Vælg mellem forskellig lakering 
på stellet

 • Stof: akryl, polyester og 
screenstof

Klassiske vinduesmarkiser med foldearm.

Markilux, 625 TRACFIX

Draper, DA32Markilux, 893

Draper, DA42

Udvendig 
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Når du investerer i en markise fra Moogio får du altid et fanta-
stisk produkt af høj kvalitet, i hver eneste detalje. Det samme 
gælder det tilbehør, du vælger. I vores sortiment er der et 
stort udvalg af kvalitetsprodukter, der er specielt udvalgt til at 
passe til vores markiser, med både høj designfaktor og robust 

funktionalitet. Hos os kan du vælge imellem et stort udvalg 
af terrassevarmere, rullegardiner, vind- og vejrautomatik og 
flotte kassetter, der beskytter ophæng og dug fra vind, regn og 
vejromslag. Vi hjælper dig selvfølgelig med at montere, så du til 
fulde kan nyde din markiseløsning allerede fra første dag.

Stilrent tilbehør af højeste kvalitet  
i hver detalje

Markisetilbehør og automatik

TaHoma Connexoon Fjernbetjening
Styr dine markiser på afstand ved hjælp af
TaHoma. Uanset hvor du befinder dig, kan
du kommunikerer med dit hjem via computer, 
smartphone eller tablet.

Connexoon fra Somfy gør dit hjem mere be-
kvemt og giver dig ro i sindet. Med Connexoon 
styrer du enkelt både indendørs og udendørs 
solafskærmning direkte fra din telefon. Fungerer 
både med IPhone og Android-telefoner.

Næsten alle Moogios produkter kan styres
med fjernbetjening. Efterhånden findes  
der også fjernbetjeninger, i forskellige  
udførelser, med display, så du kan følge  
dine kommandoer.

Styring

Somfy, Tahoma Somfy, Connexoon app

På et udvalgt af vores markiser og parasoller 
kan du tilvælge LED-spots og belysningslister, 
der integreres helt i din solafskærmning.  
En eksklusiv løsning, der komplementerer 
uderummets øvrige belysningspunkter og 
giver et både stilrent og indbydende indtryk.

Stadig flere af vores markiser leveres med 
indbygget belysning. Med LED monteret  
i markisen øger du både funktion og for-
nemmelse i dit uderum. Findes både som 
spots og LED-strip.

Automatisering

Rystesensor

Sol- og vindsensor Skræddersyet belysning

LED-belysning

Belysning

Med en smart sol- & vindsensor klarer 
markisen sig selv. Ved hård blæst signalerer 
vindsensoren, at markisen skal rulles ind;  
hvis solen står på, rulles den i stedet for ud.

Hvis du glemmer, at dine markiser er ude, er 
en rystesensor din redning. Når markisen  
vibrerer i vinden, sender rystesensoren et 
signal til motoren, så markisen automatisk 
rulles ind.

LED spot i frontprofil

Ledline

Vores infrarøde varmere giver dig meget varme 
i lang tid. Deres elegante design, effektive 
varmeelement og dæmpede lysskær gør, at de 
passer perfekt til balkon, terrasse, hobbyrum 
eller under en parasol. Mange af dem kan også 
nemt betjenes med en fjernbetjening eller app.

Premium+

Varme

Solamagic Premium+

Komplementer  
din markise

Komplementer din markise med 
et rullegardin i frontprofilen, som 
beskytter mod lavt stående sol. 
Betjen markisedugen manuelt 

eller med motor. 

Til terrassemarkiser uden  
beskyttende kassette kan man 

ofte komplementere med et 
praktisk afskærmningstag.

Pergola med højdejusterbare stolper og  
solcelledrevet frontrullegardin Shadeplus.
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Markilux, 5010 med dækkende vægprofilMarkilux, Shadeplus

Markilux, Pergola 210

Somfy, Telis 16

Soliris Uno

Eolis 3D Wirefree

Udvendig 
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Solsejl

Et solsejl er et lækkert og funktionelt tag til dine udeområder. 
Det kan give afskærmning og skygge på op til 65 kvadrat-
meter og kan drejes ind, når du ikke har behov for det. Takket 
være den fleksible fastgørelse til en mur, et tag eller pyloner 
kan vi frit placere dit solsejl lige dér, hvor du vil have det.  
Moogios solsejl betjenes manuelt eller med motor. Vælg mel-

lem forskellige stoffer, – transparente eller uigennemsigtige. 
Og selvfølgelig 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 kunne passe perfekt til 
netop dit hus, kan du kontakte din nærmeste Moogio-butik.  
Så hjælper vi dig.

En lækker solafskærmning til
dig, der vil afskærme et sted  
midt i haven

Fakta
 • Max overdækningsområde: 65 m²

 • Kan motoriseres og automatiseres, 
blandt andet med app og stemme-
styring

 • Forskellige modeller – fast sejldug, 
justerbart sejl med eller uden motor  

 • Tre- eller firkantet form

 • Stoftyper: flere muligheder specielt 
udviklet til solsejl

Soliday

Soliday, Model C

Soliday, Model MA Soliday, Model MA

Soliday, Model C

Udvendig 
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Vores parasoller er fremstillet med forskellige 
håndtag og konstruktioner.

Nogle modeller kan udstyres med både  
belysning og et praktisk serveringsbord.

En let placerbar og fleksibel
solafskærmning til dit ynglingssted
En parasol er en populær og fleksibel afskærmning til alle 
slags terrasser og balkoner. Vores parasoller fra Glatz er 
fremstillet i Schweiz og er af samme høje kvalitet som vores 
markiser, med gedigne stel i aluminium. Der findes forskellige 
typer stof i varierende kvaliteter og prisklasser, men de har 
alle høj farveægthed samt den højst mulige UV-beskyttelse. 

Vores parasoller er nemme at betjene, og mange modeller 
kan vendes eller vippes i forskellige retninger. Parasollen kan 
monteres fritstående på fod, eller alternativt med et nedstøbt 
fundament. Fundamenterne er kraftige, så parasollen står 
stabilt også i stærk blæst. Vores udvalg af parasoller omfatter 
mange forskellige modeller, farver og former.

Parasol

Fakta
 • Max område: 49 m²

 • Betjenes manuelt eller  
med motor 

 • Monteres på fod eller  
fast i jorden

 • Mange forskellige modeller  
og faconer

 • Stof: akryl, polyester

 • Tilvalg: belysning, varmere, bord

Glatz, Sombrano S+

Glatz, Fortero Glatz, Aura

Glatz, Alu Twist

Udvendig 




