Utrusta din uteservering
Med rätt solskydd kan du utöka din uteservering och ta emot fler gäster. Gäster som är glada och nöjda oberoende av
dåligt väder eller stekande sol. Moogio erbjuder attraktiva och professionella lösningar för alla typer av uteserveringar.

Moogio sortiment
Terrassmarkiser
Syncra
Pergola
Fönstermarkiser
Parasoller
Solsegel
Screen

Persienner
Rullgardiner
Plisségardiner
Lamellgardiner
Panelgardiner
Klassiska gardiner
Energigardiner

Moogio har parasoller från Glatz i olika former.

Investera i en lönsam uteservering
Är du intresserad av att göra plats till fler gäster och samtidigt erbjuda en skön atmosfär?
Vill du att dina gäster ska kunna sitta kvar och
njuta av sin mat trots att det plötsligt börjar
regna? Eller om solen gassar?
Moogio skräddarsyr smarta solskyddslösningar till restauranger och hotell. Vi tar hänsyn till
dina förutsättningar såväl som önskemål för
att du ska få en optimal och lönsam lösning.

Moogio produkter
Välj mellan produkter som parasoller, solsegel
och olika typer av restaurangmarkiser. Våra
markiser tillverkas i Tyskland och är av högsta
kvalitet. Alla markislösningar går att få med
vattenavvisande vävar och smart automatik.
Integrera belysning och värmare för ännu
bättre funktion.

Var ute i god tid
Tänk på att planera din uteservering i god tid.
I processen ingår rådgivning, mätning, ritning,
tillverkning samt montering. Det tar normalt
sett två till fyra månader innan uteserveringen
kan vara invigas.

Vi hjälper naturligtvis till med montering.
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Markilux Syncra
Skapa en flexibel och snygg uteservering
med en Syncra. Denna lösning passar utmärkt för både små och stora uteserveringar
och man kan seriekoppla flera enheter vid
extra stora ytor. Syncran är mycket stabil och
en enhet kan täcka upp till 56 kvadratmeter.
Tillbehör som värmare, sidoskydd och olika
typer av belysning går att integrera för ultimat
komfort.
Syncramarkisen kan fås med vattenavvisande markisväv vilket skapar funktionen av
ett riktigt uterum. Syncrans kanske största
fördel är att den inte kräver en fasad utan
kan monteras helt fritt. Ställningen gjuts eller
monteras med specialben ovan mark.

Våra markisspecialister kommer ut till dig för
rådgivning och mätning.

Markilux 8000
För uteserveringar som kräver ett större tak
har Markilux 8000 många fördelar. Den är
extremt robust och vindstabil eftersom väven
löper i fasta sidoskenor.
Markisen kan täcka stora ytor och ett flertal
enheter kan sammankopplas. Bilden till vänster visar sex sammankopplade enheter och
täcker en yta på 180 kvadratmeter. Restaurangen på bilden har på så vis fått 100 nya
sittplatser samt en utomhusbar.
Även denna lösning kan integreras med värmare och belysning. Vi hjälper även till att
bygga glasväggar runt din uteservering om
du har behov av det.

Vilka är dina behov?
Vad vill du ha ut av din nya uteservering? Vilken yta finns
disponibel? Vilken funktion ska den fylla? Hur flexibel bör
lösningen vara? Vad är din budget? Krävs bygglov?
Kontakta oss för frågor och kostnadsförslag.
Vi hjälper dig att hitta bästa lösningen.

www.moogio.se

