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Vi är specialister på solskydd  
och fönsterinredning
Vi är idag fler än hundra medarbetare och finns representerade i både Sverige och  
Danmark. Vi är specialister på solskydd och fönsterinredning. Vi kommer gärna hem  
till dig för rådgivning, oavsett om du behöver hjälp med ett solskydd till din lägenhet  
eller behöver avancerade lösningar till en hel fastighet.

Så här fungerar det

1. Låt dig inspireras på  
vår hemsida och bläddra  

i katalogen. 

2. Besök en butik eller boka  
ett kostnadsfritt hembesök. Till- 
sammans kommer vi fram till vad 
som passar dig och dina behov. 

3. Vi mäter åt dig. 

4. Du får en skriftlig offert  
samt en orderbekräftelse när  
du bestämt dig för en lösning. 

5. Det du har beställt  
tillverkas utefter dina  
önskemål och mått. 

6. Vi kommer hem till dig  
och monterar dina produkter, 
samt går igenom funktioner  

och skötsel.

7. Vill du så tecknar vi ett  
serviceavtal där vi sköter  

allt underhåll. 

Om Moogio

Trygghet
Som Nordens ledande solskyddskedja har Moogio  
alla förutsättningar att hjälpa dig eller ditt företag med  
rätt solskyddslösning. Vi är ramavtalsleverantör till flera  
kommuner och större företag. Detta ställer krav på både 
miljöcertifiering och socialt ansvar, vilket ger dig extra 
trygghet i valet av oss som leverantör.

Kvalitetsprodukter från ledande  
Europeiska tillverkare
Våra stora inköpsvolymer hjälper oss att garantera dig som 
kund kvalitetsprodukter till bästa pris. Moogio jobbar både 
med Europas ledande varumärken samt med egna varumär-
ken. Inköpen sker direkt från tillverkare i Sverige, Danmark, 
Schweiz, Tyskland och Österrike.

Produktgaranti
På våra produkter lämnar vi 3 till 5 års garanti. Vid normalt 
bruk och korrekt montering håller våra produkter mycket 
längre än garantitiden, så du kan känna dig säker på att  
du köpt en produkt av god kvalitet.

Prisgaranti
Moogios prisgaranti säkerställer att du får bästa pris på 
markiser av högsta kvalitet. Kontakta oss för ett skräddarsytt 
erbjudande som tål att jämföras.

Välkommen till någon av våra butiker
Vi finns på många orter runtom i landet, från Falun i norr till  
Höllviken i söder. I våra butiker får du inspiration och smarta tips  
från våra erfarna solskyddsexperter. Vi guidar dig också i vårt  
stora sortiment för att hitta rätt lösning för just ditt hem. 

Få tips och råd i din närmaste Moogio-butik, eller boka ditt  
kostnadsfria hembesök på moogio.se

Delbetala räntefritt upp  
till 24 månader
Vi erbjuder möjlighet att delbetala dina  
köp utan ränta upp till 24 månader. Genom 
vårt samarbete med Resurs Bank kan du 
enkelt göra en direktansökan hos dem eller 
via vår hemsida. Du är också välkommen  
att kontakta din lokala Moogio-butik för  
mer information.



En omtyckt klassiker som går 
att variera i det oändliga
Rullgardinen är en riktig klassiker och finns i en mängd olika 
utföranden. Välj mellan klassiskt vitt, mönstrat, transparent eller 
mörkläggande. Du kan också välja att ha rullgardinen i en stilig 
kassett eller med dekorativa underlister. Våra rullgardiner håller 
alltid högsta kvalitet och har eleganta detaljer och beslag.  

Välj om du vill manövrera rullgardinen med kulkedja, LiteRise®, 
vev, motor eller smart automatik. Önskar du mörklägga helt så 
finns det rullgardiner med kassett och sidoskenor för att undvika 
ljusglipor mellan väv och fönster.

RullgardinerInomhus

Rullgardin med unika LiteRise®. Ett helt linlöst 
alternativ för dig som vill ha ett extra barn- 
säkert solskydd. 
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Fakta
 • Maxbredd: 450 cm

 • Manövrering: kulkedja, LiteRise, 
vev, motor och automatik

 • Tillval: kassett, underlister,  
kantband, sidoskenor

Barnsäkerhet: se sid 20

Inomhus

En dekorativ rullgardin  
med dubbla vävar
Luxaflex Twist® kombinerar det bästa från både rullgardinen 
och persiennen. Tekniskt sett består Twist® av dubbla vävar som 
ger olika ljusinsläpp beroende på hur de är ställda gentemot 
varandra. Med Twist® kan du skapa ljuseffekter som är omöjliga 
att åstadkomma med andra produkter. Kassetten finns i olika 

färger och du kan välja mellan olika typer av vävar. Du reglerar 
enkelt och bekvämt med kulkedja eller välj motor för allra  
högsta komfort. Twist måste dock ses i verkligheten. Kom in  
till din Moogio-butik för att testa och se den unika funktionen. 

Twist®

Fakta
 • Maxbredd: 275 cm

 • Två olika lamellbredder

 • Manövrering: kulkedja, motor  
och automatik

 • Tillval: kassett

Barnsäkerhet: se sid 20

Luxaflex, Rullgardin L10 Luxaflex, Rullgardin L10

Luxaflex, Rullgardin L10
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Inomhus

En stilren lösning som öppnar upp ditt 
hem under sommarhalvåret
De varma månaderna är fantastiska. Att låta inomhus och 
utomhus bli ett, är för många en del av njutningen. Med ett av 
våra insektsnät kan du låta dörrar och fönster stå öppna, utan 
att behöva tänka på insekter och spindlar. Våra insektsnät 
finns i många olika modeller, färger och vävkvaliteter och kan 

monteras både invändigt och utvändigt. Vi har dessutom vävar 
som stänger ute pollen, så att du kan sova med öppet fönster 
utan besvär. Prata med oss så hjälper vi dig att hitta en stilren 
och funktionell lösning som passar för just ditt hem. 

Insektsnät

Ett solskydd som leker med 
ljus och mjuka skuggor
Luxaflex Silhouette® är produkten för dig som vill ha en  
modern och lyxig gardin. Den bygger på en genial konstruktion 
av mjuka vävlameller som sitter mellan två genomskinliga 
vävar. Genom att vinkla lamellerna – släpper du in mer eller 
mindre ljus i rummet, precis som en persienn. Silhouette® går 

att få i en mängd vackra basfärger och olika strukturer. Silhouette® 
skärmar effektivt av solen och filtrerar bort upp till 63 % av 
solens UV-strålar. Vill du undvika löst hängande linor så väljer 
du en batteridriven motor som dessutom är helt ljudlös.

Silhouette®

Fakta
 • Maxbredd: 300 cm

 • Lamellbredd: 75 mm

 • Kassett: vit, beige, aluminium, 
svart

 • Lamellbredd: 75 mm

 • Manövrering: draglina, LiteRise, 
SmartCord, motor och automatik

Barnsäkerhet: se sid 20

Fakta
 • Mått: upp till 12 kvm

 • Nät: enfärgat, mönstrat, kraftigt 
djurnät och finmaskat (pollen)

 • Kassett: vit, brun, aluminium eller 
speciallack

Silhouette® ger ett helt unikt ljusinsläpp. 

Inomhus

Luxaflex, Plissédörr

Fast ram Classic Fast ram Classic



Persiennen är ett riktigt smart solskydd med oändliga varia- 
tioner. Med en persienn kan du effektivt reglera insyn och 
ljusinsläpp helt efter dina behov. Sätt den mellan glaset eller 
fritt i fönstret. Välj mellan aluminium eller trä. Du kan till och 
med mixa lameller i olika färger i en och samma persienn.  

Glöm inte att du även kan välja på olika stegband som skapar 
fina detaljer. Dessutom finns det olika sorters reglage 
beroende på storlek och modell. En persienn är också praktisk 
om man enkelt vill kunna justera insyn och ljusinsläpp.

Det klassiska solskyddet som  
reglerar ljus med yttersta precision

Persienner

Fakta
 • Maxbredd: 500 cm

 • Lamellbredd: 16, 25, 35, 50,  
70 mm

 • Material: aluminium, trä

 • Manövrering: draglina, handtag, 
vridstång, kulkedja, LiteRise, 
motor och automatik

Barnsäkerhet: se sid 20
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Inomhus

Luxaflex, Frihängande persinn med breda stegband (metall)

Luxaflex, Träpersienn Basic 50 mm med holddown-beslagLuxaflex, Persienn 50 mm Typ 1 

Luxaflex, Träpersienn 50 mm Elipse



Med en hissgardin kombinerar du smart funktion med ett 
klassiskt och lantligt utseende. Förhindra insyn i den grad du 
vill och skydda din inredning mot solens blekande strålar. Välj 
bland flera olika modeller. Hissgardinen kan manövreras på ett 
flertal olika sätt; med kulkedja eller fjärrkontroll.  

Det finns dessutom massor av härliga vävar att välja bland. Du 
kan själv bestämma på vilket sätt hissgardinen ska vecka sig 
när den dras upp, hur kappan ska se ut samt höjden på vecken. 
Som allt annat hos Moogio, är hissgardinen måttanpassad till 
dina fönster.

En mjuk gardin som gör varje rum 
hemtrevligt och behagligt

Hissgardiner

Fakta
 • Maxbredd: 400 cm

 • Manövrering: draglina, kulkedja 
motor och automatik

 • Välj bland hundratals olika vävar

Barnsäkerhet: se sid 20
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Inomhus

Luxaflex, Ballina Front

Luxaflex, Ballina Back Paunette, Modell 1 

Luxaflex, Ballina Front



Den klassiska gardinen har fått en renässans på senare år.  
I Moogios gardinkollektion hittar du flera hundra vävar i olika 
färger, strukturer och mönster. Låt ljuset flöda genom en 
tunn sommargardin eller stäng ute ljuset med en tät eller helt 
mörkläggande väv. Eller varför inte mixa olika typer av vävar för 

en flexibel och personlig gardin. Hos Moogio är alla gardiner 
måttanpassade och vi ombesörjer allt från mätning till mont- 
ering. Det finns ett antal olika sätt att sy gardinerna på, så låt 
dig inspireras och kom sedan in och diskutera vilken typ av 
upphängning du är ute efter. 

Rama in dina fönster med böljande 
gardinlängder eller raka paneler

Gardiner

Fakta
 • Maxbredd: ingen

 • Manövrering: dragstav, handdrag, 
motor och automatik

 • Tillbehör: gardinstänger,  
dragstav etc

 • Välj bland hundratals olika vävar

Välj bland en mängd tyger i olika mönster.
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Inomhus

Luxaflex, Klassisk gardin

Pagunette, Klassisk gardin Pagunette, Klassisk gardin

Pagunette, Klassisk gardin



Duette har dubbla vävar och stänger ute såväl värme som kyla.

Plisségardinen är ett elegant och effektivt solskydd för dina 
fönster. Den består av en underlist och överlist i aluminium 
med en veckad väv däremellan. Plisségardinen passar till de 
allra flesta fönster, stora som små, trekantiga eller fyrkantiga 
och tar minimalt med plats i uppdraget läge. Välj om du vill 

stänga ute solen med en tät väv eller låta den filtreras genom 
en transparent väv. Om du vill mörklägga helt väljer du en 
plisségardin med dubbelväv, en sk Duette som tar bort allt ljus 
samtidigt som den dessutom stänger ute såväl värme som kyla. 

Ett elegant solskydd där ljuset  
filtreras genom en plisserad väv

Plisségardiner

Fakta
 • Plissé maxbredd: 295 cm 

 • Duette maxbredd: 360 cm

 • Modeller: 21 olika modeller

 • Manövrering: draglina, kulkedja, 
LiteRise©, SmartCord©, motor, 
automatik och handtag
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Inomhus

Luxaflex, Duette Literise

Luxaflex, Plissé 15ALuxaflex, Duette 32 mm

Luxaflex, Duette Typ 7 med motor



Ett flexibelt gardinsystem med 
lameller som vinklas lätt
En klassisk lamellgardin är flexibel och smart. Den används 
ofta till att täcka större fönsterpartier men den fungerar lika 
bra till mindre fönster eller som rumsavdelare. Välj mellan 
mönstrade, transparenta eller täta vävar. Eller varför inte mixa 
några olika vävar för ett personligt uttryck. Välj bland tre olika 

lamellbredder. Till lamellgardinens stora förtjänst hör också 
att man kan vinkla lamellerna för att moderera ljusinsläppet. 
Stäng helt för att slippa insyn eller öppna lite för att smaka på 
dagsljuset. Manövrera manuellt eller med fjärrkontroll. 

Lamellgardiner

Fakta
 • Maxbredd: 700 cm

 • Lamellbredd: 63, 89, 127 mm

 • Manövrering: dragstång, kulkedja, 
motor och automatik

Barnsäkerhet: se sid 20

Välj mellan täckande och transparenta vävar. Kan även fås med insvetsade bottentyngder Skapa en personlig gardin med olika detaljer.
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Inomhus

Luxaflex, Lamell Typ 5

Luxaflex, Lamell Typ 1



Välj till automatik  
i barnrummet

Med automatiska, motoriserade 
gardiner undviker du draglinor  
och kedjor helt och hållet vilket  
skapar en trygg och säker miljö  

för lek och avkoppling.

Att tänka på

Den som köper och själv monterar 
invändiga gardiner bör vara påläst 
om vilka direktiv och regler som 

finns gällande barnsäkerhet.

En kedja eller lina får till exempel 
inte hänga längre ner än 150 cm 

över golvet. Det är därför viktigt att 
veta vilken höjd din produkt ska 

monteras på. Med hjälp av denna 
info kan vi säkerställa att reglage-
längden på din produkt blir korrekt.

Om du inte vet vilken höjd  
produkten sitter på kommer  

längden på linan eller kedjan vara 
max 100 cm (gäller för produkter 

upp till 250 cm höjd).

Med våra produkter medföljer alltid 
barnsäkerhetsanordning speciellt 
anpassad för ditt reglage. Tänk på 
att även dessa ska monteras på 

150 cm avstånd från golvet för att 
säkerställa barnsäkerheten.

Prata med oss - så hjälper vi dig 
hitta din barnsäkra produkt! 

På Moogio strävar vi efter att göra  
varje miljö barnsäker och trygg

Inomhus
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Barnsäkerhet

Ett barnrum är platsen där barnet fantiserar, pysslar, sover och myser. Det ska vara en trygg och ombonad plats 
där barnet får utveckla sin kreativitet och upptäckarlust. Att det också ska vara en säker plats är en självklarhet. 

På Moogio tar vi barnsäkerhet på största allvar. För att minimera risken 
att barn skadas av löst hängande detaljer på invändiga solskydd har 
både vi och våra leverantörer gjort en rad insatser.

Till våra solskydd medföljer alltid barnsäkra anordningar, som linsamlare 
samt monteringsanvisningar. Vi erbjuder också automatiserade gardiner 
som saknar linor och andra barnsäkra system. 

Prata med oss om du vill veta mer om hur våra produkter hjälper dig att 
skapa ett tryggt och säkert hem.

Luxaflex, Plissé 15A

Luxaflex, Plisségardin LiteRise
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Fördelar med  
automatik

Skapar ett funktionellt, behagligt 
och energisnålt inomhusklimat.

Skyddar din inredning mot 
UV-blekning.

Ger dig en snygg, praktisk och 
barnsäker miljö utan draglinor 

eller kedjor.

Höjer inbrottsäkerheten – då ditt 
hem ser bebott ut även när du 

inte är hemma.

Säg ”hey” till nya, smarta gardiner
Visste du att de flesta av våra gardiner kan fjärrstyras med app, fjärrkontroll eller kopplas ihop med  
röststyrning, som Alexa och Google Assistant? När du köper ett av våra invändiga solskydd kan  
du nämligen i de flesta fall koppla på en smart enhet och motor. Det gör att du kan styra dina  
gardiner, precis som du vill, oavsett om du är hemma eller inte.

Inomhus Automatik och röststyrning

Marknadsledande 
system för tyst,  
följsam styrning

Connexoon och TaHoma från Somfy
Både den enklare instegsmodellen Connexoon och det 
mer avancerade smarta hem-systemet TaHoma från 
Somfy ger dig mycket valuta för pengarna. Med Conexoon 
io kan du styra dina gardiner via både mobil och surf-
platta. TaHoma har avsevärt större funktionalitet. Det är 
också integrerat med Amazon Alexa från start, vilket gör 
att du kan röststyra systemet om du använder Amazon 
Alexa i ditt hem.

Uppkopplade och klara att använda, 
från dag ett
Vi har lång erfarenhet av motorisering och automatisering av 
invändiga solskydd. Det gör att vi kan hjälpa dig att hitta precis 
det system som passar bäst utifrån just din bostads förutsätt- 
ningar. Montera gardinerna och ditt smarta hemsystem så det 
ser ut precis som du vill redan från start. Därefter väljer du och 
installerar det röststyrningssystem du önskar.
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LÄGG TI LL

Full integration med:

Premiumkänsla med PowerView® 

PowerView® från Luxaflex är ett premiumsystem för 
styrning och automatik. Tillsammans med gardiner och 
gardinskenor från Luxaflex får du ett riktigt häftigt och 
helt integrerat system med hög designfaktor och över-
lägsen funktionalitet. Systemet utgår från den centrala 
styrenheten PowerView® Hub och byggs enkelt ut med 
PowerView® Förstärkare, som placeras i olika delar av  
din bostad vid behov. 

Luxaflex, Sihlouette




