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Baksidan

Vårt hem är bland det viktigaste vi har. Här vilar vi. Här lever
vi våra liv. Vi gör vårt hem till bara vårt, något unikt. Men ett
hem blir aldrig färdigt. Och behov och smak förändras under
tidens gång. Det finns alltid plats för nya idéer.

Med moogios produkter upplever du ditt hem på ett nytt
sätt. Genom att skapa ljusa och behagliga skuggor kan du
njuta mer av ditt hem och skapa en skönare atmosfär. Vi har
solskydd till alla möjliga behov och fönster. Alla lösningar
skräddarsys för dig, precis som du vill ha det.

Vi på moogio hjälper dig att välja rätt. Kom in till din närmaste butik och bläddra, kläm och titta på vårt sortiment. Ställ
frågor! Vi har sett och inrett tusentals hem. Välkommen!

Rullgardiner
Klassiskt och hemtrevligt

www.moogio.se

Rullgardin med underlist i vitt.
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Rullgardin som trevligt blickfång.

Rullgardiner kan fås i en mängd olika utföranden. Här i klassiskt vit väv med läderdetaljer.

Inred dina fönster med charmiga

diner har alltid eleganta beslag och du

din från oss levereras alltid med goda

rullgardiner! En rullgardin från moogio

manövrerar dem med bekväm kulkedja

råd och all den kompetens många års

kan vara vit, färgad eller vackert

eller smart fjärrstyrning. Och den är alltid

erfarenhet har gett oss.

mönstrad. Välj mellan transparenta

perfekt måttanpassad. Skillnaden mellan

vävar eller mer täckande beroende

standardrullgardiner och rullgardiner från

på vilka behov du har. Våra rullgar-

moogio är dock mer än så. En rullgar-
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Lamellgardiner
Smart & flexibelt

www.moogio.se

Lamellergardiner passar utmärkt att ha som
rumsavdelare.

Lamellerna vinklas lätt för att få in rätt mängd ljus.

Transparenta vävar passar fint till lamellgardinen.

Lamellen går att få upp till 7 meter lång samt 6 meter hög. Du kan täcka en yta på 35 kvadratmeter.

En klassisk lamellgardin är ett flexibelt

behov och får det uttryck du ger den. Vi

stora förtjänst hör också att man alltid

solskydd. Sätt den i ett fönster, ett

har hundratals olika vävar att välja bland,

kan vinkla lamellerna för att moderera

större fönsterparti eller som rums-

både enfärgade och med mönster,

ljusinsläppet. Stäng helt för att slippa

avdelare. Eller varför inte i välvda

helt mörkläggande eller med screen-

insyn eller öppna lite för att smaka på

eller asymetriska specialfönster. Den

väv som filtrerar ljuset. Välj bland fyra

dagsljuset. Manövrera manuellt eller

passar helt enkelt till en mängd olika

olika lamellbredder. Till lamellgardinens

med bekväm fjärrkontroll.
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Plisségardiner
Elegant & finurligt

www.moogio.se

Välj bland vackra vävar i olika strukturer.

All rights reserved by Faber ©

En transparent väv ger mjukt och behagligt ljus.

En upp-och ner plissé är finurligt flexibel. Perfekt mot insyn men också vacker som inredningsdetalj.

En plisségardin är ett elegant och

och den tar liten plats i uppdraget läge.

du vill använda din plisségardin till, eller

praktiskt solskydd för dina fönster.

Stäng ute nyfikna blickar med en tät väv

vilket problem den ska lösa, så finns en

Den består av en under- och överlist i

eller låt solens strålar filtreras genom en

modell hos moogio som passar dig.

aluminium, med en veckad väv däre-

transparent. Om du vill mörklägga, väljer

mellan. Plissén passar de flesta föns-

du en duetteväv med dubbelt lager väv

terformer, trekantiga som fyrkantiga

och som tar bort allt ljus. Oavsett vad

9

Gardiner
Böljande gardiner eller raka paneler.

www.moogio.se
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Panelgardinen är lätt att öppna och stänga.

Wavegardin XL rör sig med en snygg vågform.

Läckra paneler från Almedahls senaste gardinkollektion.

I moogios gardinkollektion hittar du

måttanpassade och vi ombesörjer allt

helst kan skjuta panelerna åt sidan. Våra

mer än 300 vävar i olika färger, struk-

från mätning till färdig montering. Du

paneler är enkla att byta ut då de är syd-

turer och mönster. Låt ljuset flöda

kan välja bland flera olika typer av

da med praktiska kardborrband upptill.

genom en tunn sommargardin, eller

gardiner och skenor. En rak panelgardin

Självfallet kan du mixa olika mönster och

stäng ute ljuset helt med en mörkläg-

fungerar till exempel utmärkt som rums-

vävar i ditt panelgardinsystem.

gande väv. Hos moogio är gardinerna

avdelare. Fördelen är att du när som

Persienner
Trä eller aluminium, färg eller naturell

www.moogio.se
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Matcha stegband med övrig inredning.
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Persiennen är ett optimalt insynsskydd.

Persienner passar i stora som små fönster. Lister, reglage och stegband matchas efter tycke och smak.

Persiennen är en smart klassiker med

till och med mixa lameller i olika färger

vridstång eller fjärrkontroll. En persienn

oändliga variationer. Med persiennen

i en och samma persienn. Glöm inte

är också praktisk om man vill täcka

kan du effektivt reglera insyn och

att du även kan välja på olika stegband

större fönsterpartier. Ex. en 50 mm

utsikt helt efter dina behov. Sätt den

som skapar fina detaljer. Dessutom

persienn kan med fördel täcka upp till en

mellan glaset eller fritt i fönstret. Välj

finns det olika sorters reglage beroende

18 kvadratmeter stor yta.

bland tre olika lamellbredder. Du kan

på storlek och modell. Snöre, kulkedja,

Hissgardiner
Gammaldags charm

www.moogio.se
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Hissgardinen ger fönstret en mjuk inramning.

All rights reserved by Faber ©

Kom in och se säsongens färger och mönster.

Välj mellan mönstrat, randigt och enfärgat tyg, samt om det skall vara transparent, tätt eller mörkläggande.

Med en hissgardin kombinerar du hög

med bestämma på vilket sätt hissgar-

också påverka detaljer som till exempel

funktion med ett klassiskt och lantligt

dinen ska vecka sig när den dras upp.

hur kappan över kassetten ska se ut.

utseende. Förhindra insyn i den grad

Den kan manövreras på ett flertal olika

Som allt annat hos moogio, är även

du vill och skydda din inredning mot

sätt - med ändlös lina, kulkedja eller

hissgardinen måttanpassad till dina

solens blekande strålar. Välj bland

fjärrkontroll. Det finns dessutom massor

fönster.

flera olika modeller. Du kan till och

av härliga vävar att välja bland. Du kan

Energigardiner

Multishade rullgardin

Spara energi, miljö & pengar

Reglera ljusinsläpp på ett finurligt sätt

www.moogio.se
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Multishade finns i olika nyanser och färger.

All rights reserved by Faber ©

Passar alla fönster, även treglasfönster och takfönster.

Multishade i öppet läge.

Väven rullas upp i en kassett. Ränderna kan fås i olika bredder.

Energigardinen är en produkt där

Du kan spara energi både sommar och

Det unika med just denna solfilms-

Multishade kombinerar det bästa från

är omöjliga att åstadkomma med andra

ning för allra högsta komfort. Multishade

funktionen spelar den största rollen.

vinter. På vintern fungerar den som

rullgardin är att en högreflekterande

rullgardinen och persiennen. Tekniskt

produkter. Kassetten finns i olika färger

måste ses i verkligheten. Kom in till din

Eftersom hela 80% av solenergin

en köldbarriär och hindrar kyla från att

aluminiumfilm är sammansatt med en

sett är det dubbla vävar som ger olika

och du kan välja mellan olika vävar. Vit/

butik för att testa och se funktionen.

reflekteras tillbaka ut genom glaset

komma in genom fönstret medan den

solskyddsfilm. Detta gör att den reduce-

ljusinsläpp beroende på hur de är

vit ger en diskret ljuseffekt, svart/vit en

skapas ett behagligt klimat inom-

stänger ute värme på sommaren vilket

rar värmeinsläpp optimalt.

ställda gentemot varandra. Med Multi-

skarp kontrast. Du reglerar enkelt och

hus. Dessutom är det energismart!

då minskar behovet av nedkylning.

shade kan du skapa ljuseffekter som

bekvämt med kulkedja eller välj fjärrstyr-

Automatiska solskydd
Smart och bekvämt

www.moogio.se
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Fördelar med
automatiska solskydd
• Gör ditt hem funktionellt
& behagligt
• Skydda din inredning
mot UV-strålning
• Snygg och säker fönstermiljö
utan synliga draglinor
• Ditt hem ser bebott ut
- även när du inte är hemma

Solsensor & palett av Somfy fjärrkontroller

All rights reserved by Faber ©

Solen är oftast vår vän. Men den kan

lösa dessa problem behöver du solskydd

Du kommer hem till ett svalt hus där so-

vara besvärande vid en mängd olika

med automatik. Vi på moogio har stor

lens strålar inte har skadat din inredning.

situationer. När du vaknar klockan

erfarenhet av automatiska solstyrningar.

Det har dessutom sett ut som om någon

fyra en junimorgon och inte kan

Och det är egentligen inga komplicerade

varit hemma hela dagen. Kom in till din

somna om. När du kommer hem från

saker. När solen lyser drar en motor

butik så ska vi visa på alla fördelar med

jobbet på eftermiddagen och huset

fram eller ner dina solskydd. När de inte

automatiska solskydd.

glöder. När ditt golv eller din soffa

längre behövs åker de bort eller upp.

blivit sönderblekt av UV-strålar. För att

Svårare än så är det inte.

Vi är moogio
www.moogio.se
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Fönstret i centrum

Våra leverantörer

Hos moogio står fönstret allt som oftast i centrum. Vi är specia-

Hos moogio har vi arbetat med markiser och solskydd i många

lister på produkter som markiser, solsegel, persienner, rullgar-

år. Vi har sett vad som håller och vad som bara ser ut att göra

diner, plisségardiner, gardiner mm. Man kan säga att vi arbetar

det. Därför har vi bestämt oss för att vända oss till kunder och

med sol- och insynsproblem i svenska hem. Och gör dessutom

leverantörer som också ställer krav. Både på oss som rådgivare

samma hem stilsäkra, både på in- och utsidan.

och på de produkter vi säljer.

Så här handlar du hos oss

Din garanti

1. Läs och inspireras av broschyrer, kataloger och

När du köper en produkt hos moogio är den noga utvald bland

www.moogio.se och fundera på vad du tror att du behöver

många andra. Därför vågar vi lämna minst 3 års garanti på våra

och vad det får kosta.

produkter. De flesta av våra markiser har hela 5 års garanti,

2. Kom in till en butik och prata med vår personal. Titta när-

och på vissa speciella delar lämnar vi 10 års garanti.

mare och känn på material.
3. Välj vad du vill ha.
4. Vi kommer hem till dig och tar alla mått. Exakt!
5. Det du beställt tillverkas direkt i rätt storlek. Bara för dig.
6. Vi kommer hem till dig en gång till och monterar allt snyggt,
rakt och fint. Och vi tar med oss allt skräp när vi går.

Världen utomhus
www.moogio.se
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Sidomarkis
Med en utdragbar sidomarkis skyddar
du din uteplats mot vind, lågt stående
Solsegel

sol och insyn. Väven är väl skyddad i

Ett segel att segla motsols med!

kassett när den inte används. Finns i

Och en skulptur som ger din uteplats

flera färger och storlekar. Den största

karaktär. Ger dig skugga upp till 65

kan du dra ut 4 meter. En annan modell

Parasoller

Pergola & takmarkiser

m². När du vill. När du inte vill rul�-

passar utmärkt för mindre balkonger.

Parasoller är ett klassiskt solskydd för

En pergola är det optimala skyddet för

las solseglet in som rullfocken på en

Kom in till din butik för att se mer.

altan, balkong och uteplats. Och nu

dig som har en större uteplats att skydda.

segelbåt, manuellt eller med motor. Ett

finns parasoller i samma höga kvalitet

I motsats till traditionella markiser har

solsegel skräddarsys alltid för just ditt

Terrassmarkiser

som våra markiser. Gedigna stommar

pergolan en fast stomme och har på så

hus. Det kan monteras helt fristående

Softa i behaglig skugga när solen

i aluminium med polyestervävar i hög-

sätt en väldigt stabil konstruktion. Den

med pyloner, eller så använder man
befintliga väggar.

gassar. Sitt kvar och njut när som-

Fönstermarkiser

sta UV-klass (UPF 50+). Utrusta din

är heller inte lika väderkänslig som andra

marregnet drar förbi. En markis till

Stilrena markiser som ramar in dina

parasoll med motor, belysning eller

markiser. Matcha väv och stomme med

uteplatsen gör den till ett extra rum. Ett

fönster ger inte bara ett snyggt intryck

värme. Monteras fristående på rejäl

din husfasad och välj bland alla våra

rum i trädgården. Nu kan du dessutom

på utsidan. Fördelarna på insidan

fot med väggfäste eller med nedgju-

markisvävar.

få terrassmarkiser med belysning och

räknas också. Stäng ute värmen

ten fot. Vi har flera olika modeller i

värme. Våra markiser går att få med

och skydda din inredning mot solens

olika storlekar.

den helt unika SUNSILK-väven som

blekande strålar. Moogio erbjuder ett

gör att smuts och nedfall inte

brett sortiment av fönstermarkiser, från

fastnar – din markis håller sig

klassiska modeller till marknadens allra

fräschare längre!

senaste varianter.

Vi ses...

Finansiering
Moogio samarbetar med IKANO Bank.

www.moogio.se

Delbetala dina nya solskydd med Ikanokortet.
Ansök om kreditkortet på vår hemsida eller i din
närmaste moogiobutik.
För fullständig information & kontovillkor
– www.moogio.se.
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Moogio reserverar sig för ändringar i sortimentet. Kom in till din lokala moogiobutik för att se aktuella kollektioner.

Sverige
Moogio Göteborg
Göteborgsvägen 52
Mölndal
Tel 031 - 711 02 32
Moogio Halmstad
Stellan Mörners gata 2
Nissastrand
Tel 035 - 10 05 20
Moogio Helsingborg
Hälsovägen 1
Tel 042 - 21 02 40
Moogio Hässleholm
Stoby Måleri
Okvägen 6
0451 - 38 85 00
Moogio Karlstad
Drottninggatan 3
Tel 054 - 18 88 81
Moogio Kristianstad
Mossvägen 1
Tel 044 - 12 35 20

Danmark
Moogio Malmö
Nobelvägen 99
Tel 040 - 741 50
Moogio Norrköping
Lindövägen 49
Tel 011 - 12 66 44
Moogio Stockholm
Enhagsslingan 1
Täby
Tel 08 - 758 12 34

Moogio Esbjerg
Tel +45 - 20 92 90 59
Moogio Frederiksberg
Gl. Kongevej 101
Tel +45 - 33 79 60 64
Moogio Hellerup
Tranegårdsvej 27
Hellerup
Tel +45 - 39 40 12 16

Moogio Trelleborg
Tel 0410 - 102 90

Moogio Holbæk
Stenhusvej 52
Tel +45 - 59 43 64 64

Moogio Uddevalla
Göteborgsvägen 21
Tel 0522 - 160 60

Moogio Kolding
Vejlevej 344
Tel +45 - 76 30 17 30

Moogio Uppsala
Bolandcity
Stångjärnsgatan 10
Tel 018 - 10 66 60

Moogio Köpenhamn
Frederikssundsvej 265
Tel +45 - 60 40 77 87

Moogio Ystad
Tel 0411 - 128 60

Moogio Lund
Traktorvägen 15
Tel 046 - 30 70 60

www.moogio.se

Moogio Odense
Falen 11
Tel +45 - 66 11 40 14

Moogio Ringe
Algade 38
Tel +45 - 40 14 49 69
Moogio Vejle
Vestergade 31
Tel +45 - 75 82 18 19
Moogio Århus
Holmstrupgårdvej 246
Tel +45 - 25 39 31 61

