Solsäkert
Moogio har allt du
behöver inom solskydd
inne & ute!

Förbättra dina utsikter
Klä dina fönster i enfärgat,
färgglatt eller mönstrat.

Boka hembesök
Vi kommer ut och hjälper
dig att mäta och montera.

Utomhus

Inomhus

Terrassmarkiser
Fönstermarkiser
Takmarkiser
Parasoller
Solsegel
Screen

Persienner
Rullgardiner
Plisségardiner
Lamellgardiner
Panelgardiner
Hissgardiner
Energigardiner
Klassiska gardiner

Solsäkra din uteplats med färg.

Funktionell design
Nya solskydd kan förändra en hel bostad, både inne och ute! Genom att
skapa ljusa och behagliga skuggor kan
du njuta fullt ut av ditt hem, sova bättre om nätterna, spara dyr energi och
slippa oroa dig för vad grannarna ser.
Solskydd och gardiner är dessutom
trevliga inredningsdetaljer.
Sätt färg på markisen
Ge liv till uteplatsen med en färgglad
markisväv. Nyheter för säsongen är
blå denimvävar, röda och rosa nyanser
samt en massa nya ränder, både smala
och breda. Vi kan även presentera en
helt ny markisväv i polyester. Sunvas
har en mjuk struktur och ett fantastiskt ljusinsläpp samtidigt som den är
smutsavvisande.
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Smarta vävar för utomhusbruk.
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Fönstermarkiser

Terrassmarkiser
FRÅN

FRÅN

11.225:-

2.110:-

Terrassmarkiser

Fönstermarkiser

Sienna Markilux 1650, inklusive motor och belysning, 250 x150 cm 27.748:-

Övre bilden: Klassisk svensk fönstermarkis med kassett 100 x 60 cm 2.346:-

För den kompletta uteplatsen
En terrassmarkis är det ultimata solskyddet för en flexibel
uteplats. Hos moogio hittar du ett stort urval av markiser
som alla skräddarsys efter dina önskemål och behov. Våra
markiser har dessutom en mängd olika smarta tillbehör,
såsom inbyggd belysning och värmare. Kombinera detta
med sidomarkiser eller en rullgardin i framkant och du får
ett flexibelt uterum som du hela tiden kan anpassa.

Energismarta markiser

Fakta om terrassmarkiser från moogio:
• Välj mellan ett tjugotal olika markismodeller
• Våra unika vävar hindrar smuts från att fastna
• Upp till 400 vävar att välja bland
• Går att få i valfri RAL-kulör (3000 st)
• Välj mellan motoriserat eller manuellt

Med våra smarta fönstermarkiser kan du få en behaglig
temperatur i ditt hem och samtidigt spara dyrbar energi.
Markiserna stänger ute både värme och kyla så funktionaliteten är lika stor året runt. Markiserna skyddar även din
inredning från solens blekande strålar. Markiserna ramar
också in dina fönster och gör ditt hem extra snyggt på
utsidan. Välj mellan olika modeller för olika behov.
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Fakta om fönstermarkiser från moogio:
• Tar bort det skarpa ljuset i dina rum
• Blockerar 75-80 % av instrålande värme
• Kan regleras med band, vev eller motor
• Går att få i valfri RAL-kulör (3000 st)
• Måttanpassat efter dina fönster

Pergolamarkiser
FRÅN

45.200:-

Syncra

Pergola

Specialbyggd terrassmarkis Syncra 16 kvadratmeter 67.200:- Pris gäller utan montering.

Pergola, inklusive motor 610 x 300 cm 54.730:-

Markisen för den breda uteplatsen

Fritt läge för terrassmarkisen
Drömmer du om att ha en uteplats mitt i trädgården?
Behöver du täcka större ytor? Går det inte att fästa en
vanlig markis på din fasad? Då kan en Syncramodell vara
lösningen för dig. Syncra består av en fast konstruktion
varpå man monterar två markiser, en på varje sida.
Denna markis är väldigt stabil och kan täcka stora ytor.

Fakta om Syncra från moogio:
• Välj mellan våra olika smarta vävar t.ex vattenavvisande
• Motoriserad och styrs av fjärrkontroll
• Går att få i valfri RAL-kulör (3000 st)
• Kan täcka upp till 56 kvadratmeter
• Skräddarsys och monteras efter dina önskemål

En Pergola är det optimala solskyddet för dig som har en
större uteplats att skydda. I motsats till traditionella terrassmarkiser har Pergola en fast stomme som inte fälls ut
tillsammans med väven och får på så sätt en mycket stabil
konstruktion. Den är också mer vädertålig. Matcha väv och
stomme med din husfasad för ett riktigt snyggt resultat.
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Fakta om Pergola från moogio:
• Höj - och sänkbara stolpar i framkant
• Stabil och slimmad konstruktion
• Längre utfall än vanliga terrassmarkiser, upp till 6 meter
• Är motoriserad och styrs med fjärrkontroll
• Kan täcka upp till 30 kvadratmeter

Parasoller
FRÅN

2.600:Solsegel
FRÅN

23.000:-

Solsegel

Parasoller

Parasoll Sombrano 350 cm diameter 8.800:-

Solsegeldukar pris från 2.020:-

En flexibel favorit
Ett parasoll är ett klassiskt och flexibelt solskydd för altan,
balkong och uteplats. Moogios parasoller håller mycket
hög kvalitet med gedigna stommar och polyestervävar med
högsta UV-klass. Det finns ett flertal modeller att välja på.
Det finns dessutom möjlighet att utrusta din parasoll med
motor, belysning eller värmare. Parasollen kan monteras fristående på fot eller med nedgjuten stomme som på bilden.

Solsegel, manuellt, exkl. pyloner och beslag, 400 cm diagonal 23.000:-

Hissa segel i sommar
Fakta om parasoller från moogio:
• Är av högsta kvalitet
• Enkla att flytta runt vid behov
• Välj bland olika former och modeller
• Välj mellan olika vävar och stommar
• Finns i olika storlekar, från 3-16 m2 täckyta

Ett solsegel är ett riktigt läckert tak till din uteplats. Det kan
ge dig skugga och skydd upp till 60 kvadratmeter och kan
rullas in när du inte har behov av det. Manövrera solseglet
för hand eller med motor. Välj mellan ett flertal olika färger
och former på duken.
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Fakta om solsegel från moogio:
• Kan monteras mot vägg, i tak eller placeras helt fritt
• Välj mellan transparenta och täta vävar
• Manuellt reglerbart eller styrd med fjärrkontroll
• Stolpar och beslag i rostfritt stål eller aluminium

© 2013 Faber A/S

Rullgardiner
FRÅN

372:-

Persienner

Rullgardiner

n

50mm persienn från Faber 100 x120 cm 1.745:-

Rullgardin från Fabers barnkollektion 80 x160 cm 995:-

En elegant klassiker
Klä dina fönster på klassiskt manér. Med en persienn kan
du enkelt reglera insyn och graden av mörkläggning helt
efter dina behov, hur lätt som helst. Sätt persiennen mellan
glaset eller fritt i fönstret. Välj mellan aluminium eller trä,
olika lamellbredder, stegband, snören etc. Valmöjligheterna
är väldigt många.

Lekfullt på rulle
Rullgardinen är ett populärt solskydd som går att få i en
mängd olika utföranden. Välj mellan klassiskt vitt, mönstrat,
färgglatt, transparent eller mörkläggande. Du kan också
välja att ha rullgardinen i stilig kassett eller med dekorativa
underlister. Våra rullgardiner har alltid eleganta beslag och
du manövrerar dem med kulkedja eller smart fjärrstyrning.

Fakta om persienner från moogio:
• Välj bland olika detaljer och matcha din inredning
• Motorisera din persienn och manövrera med fjärrkontroll
• Finns i följande lamellbredder 16, 25, 35 och 50 mm
• Måttanpassat för perfekt passform och funktion
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Fakta om rullgardiner från moogio:
• Finns i mer än 200 olika vävar varav många ljustäta
• Motorisera din rullgardin för ultimat komfort
• Lackerade kassetter med tätslutande sidolister stänger ute 		
ljuset helt
• Upp till 4 meter i bredd

Plisségardiner
FRÅN

520:-

Lamellgardiner

Plisségardiner

Lamellgardiner
FRÅN

930:-

127mm lamellgardin Faber 200 x 200 cm 2.180:-

Dag och natt plissé från Faber 100 x160 cm 4.731:-

Vinkla och variera
En lamellgardin är ett flexibel solskydd. Ofta används den
till att täcka större fönsterpartier men den fungerar lika bra i
mindre fönster och som rumsavdelare. Välj mellan mönstrat,
transparent eller täta vävar. Eller varför inte blanda lameller
i olika färger. Hos moogio skräddarsyr vi gardinen till dig för
att matcha dina krav och önskemål.

Funktionell plissé för dag & natt
Fakta om lamellgardiner från moogio:
• Välj mellan 4 olika lamellbredder
• Variera ljusinsläppet med en enkel vinkling
• Motorisera din gardin för ultimat komfort
• Upp till 200 vävar att välja bland

Plisségardinen är ett nätt och smart solskydd för alla dina
fönster, stora som små. På bilden ser du en finurlig plissé
som vi kallar dag & natt plissé. I en och samma gardin
finns två olika typer av väv, en mörkläggande för natten
och en transparent väv som du kan fälla ner dagtid.
Perfekt för dig som har höga krav på en flexibel lösning.
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Fakta om plisségardiner från moogio:
• Välj bland över 200 olika vävar
• Välj mellan transparent, täckande och mönstrat
• Perfekt som insynsskydd
• Finns till olika fönsterformer
• Tar minimalt med plats i uppdraget läge
Washi panelgardin från Haglunds exkl. gardinskena 60x300 cm 1.632:-

Moogio
Våra produkter
Moogio är specialister på markiser,
solskydd och fönsterinredning. Vi löser
dina sol- och insynsproblem. Både på
in- och utsidan.

Klassiska gardiner
FRÅN

1.453:-

Så här handlar du hos oss
1. Besök någon av våra butiker eller
boka ett kostnadsfritt hembesök.
Tillsammans kommer vi fram till vad
som skulle passa dig.
2. Vi mäter åt dig. Du får en offert
samt orderbekräftelse när du har
bestämt vad du vill ha.

Gardiner

Moogio söker nya franchisetagare runt om i Sverige.
Gå in på www.moogio.se för att läsa mer.

3. Det du har beställt tillverkas efter
dina mått och önskemål.
4. Vi kommer hem till dig igen och
monterar upp dina nya solskydd.
Vår garanti
När du handlar en vara hos moogio
kan du vara säker på att den är noga
utvald bland många andra. Därför vågar vi lämna minst 3 års garanti på våra
inomhusprodukter och 5 års garanti på
de flesta av våra markiser.
Delbetalning med IKANO-kreditkort
Ansök om delbetalning på vår hemsida
eller direkt i din butik. För fullständig
information se: www.moogio.se.
Leverantörer
Moogio har som mål att kunna erbjuda dig som kund de bästa och mest
prisvärda produkter som finns inom
solskydd. Därför samarbetar vi endast
med marknadens främsta leverantörer,
t.ex. Somfy, Glatz och Markilux.

Gardin från ADO. För pris kontakta din moogiobutik.

Mönsterpassat till dina fönster
Mjuka upp dina utsikter med nya gardiner. Hos moogio hittar
du mer än 300 olika kvalitetsvävar i olika stilar och mönster.
Välj vilken modell du vill ha och hur den ska vecka sig, peka
ut detaljer och gardinstänger - sen sköter vi resten. Vi mäter,
skräddarsyr gardinen i ordets rätta bemärkelse och monterar
precis enligt dina önskemål.

Fakta om gardiner från moogio:
• Välj mellan olika tyger - transparenta eller mörkläggande
• Vi har olika typer av gardinskenor och stänger
• Välj mellan öljetter, veckband och swingband
• Skräddarsys och måttanpassas efter dina fönster
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Kontakta oss
Moogio Göteborg
Tel 031 – 711 02 32

Moogio Norrköping
Tel 011 – 12 66 44

Moogio Halmstad
Stellan Mörners gata 2
Nissastrand
Tel 035 – 10 05 20

Moogio Stockholm
Enhagsslingan 1
Täby
Tel 08 – 758 12 34

Moogio Helsingborg
Hälsovägen 1
Tel 042 – 21 02 40

Moogio Trelleborg
Tel 0410 – 102 90

Moogio Hässleholm
Stoby Måleri
Okvägen 6
Tel 0451 – 38 85 00
Moogio Karlstad
Drottninggatan 3
Tel 054 – 18 88 81
Moogio Lund
Traktorvägen 15
Tel 046 – 30 70 60
Moogio Malmö
Nobelvägen 99
Tel 040 – 741 50

Välkommen!
Kom in till din närmaste moogiobutik eller boka ett kostnadsfritt
hembesök. Tillsammans kommer vi fram till en bra lösning, som
passar just dina önskemål och behov.
Scanna in QR-koden nedan för att se aktuell kampanj.

www.moogio.se

Moogio Uddevalla
Göteborgsvägen 21
Tel 0522 – 160 60
Moogio Uppsala
Bolandcity
Stångjärnsgatan 10
Tel 018 – 10 66 60
Moogio Ystad
Tel 0411 – 128 60

