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Om Moogio

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. Tillsammans 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.

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.

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.

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 varumärken. 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
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Markilux, MX3

Draper, Family

Fakta
•• Maxbredd: 7 m
•• Maxutfall: 4 m
•• Kan motoriseras och automatiseras, bland annat med app och
röststyrning
•• Tre olika kassettyper
•• Välj mellan olika lack på
markisställningen
•• Tillbehör: värmare, belysning,
frontrullgardin, skyddstak
Se mer om tillbehör på sid 12

Markilux, MX3

Utomhus

Terassmarkiser

Det klassiska solskyddet för en
komplett och flexibel uteplats
Med en klassisk terrassmarkis skapar du en komplett och
funktionell uteplats att njuta på. Eftersom alla uteplatser har
olika förutsättningar och behov, finns det en mängd olika markismodeller. Vi erbjuder allt från den enkla klassiska markisen till
avancerade modeller med alla tänkbara finesser. De allra flesta
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markiser går att utrusta med tillbehör såsom skaksensor,
belysning och värmare. Kombinera detta med sidomarkiser
eller en rullgardin i framkant och du får ett flexibelt rum som du
hela tiden kan anpassa efter olika väder. Våra markisvävar är
av god kvalitet med bästa färgäkthet, i polyester eller akryl.

Välj bland en mängd olika markisvävar för att matcha ditt hus på bästa sätt.
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Markilux, Pergola med frontrullgardin

Draper, FA92 DUO

Fakta
•• Pergola max täckyta: 90 m²
•• Fristående max täckyta: 111 m²
•• Kan motoriseras och automatiseras, bland annat med app och
röststyrning
•• Standardlack: 7 olika färger

Utomhus

Fristående markiser och Pergolamarkiser

Två moderna markislösningar som är
utformade för större uteplatser
Pergola har en fast ställning men där väven löper längs med
fasta sidoskenor. Det är alltså bara väven som förs ut, inte
armarna. Detta gör markisen extremt stabil och vädertålig.
Unikt med Pergola är också dess stora maxutfall på 6 meter.
Vill du skydda en ännu större yta kan du med fördel sammankoppla flera markisenheter.
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Den fristående markisen består av en fast konstruktion varpå
man monterar två vikarmsmarkiser, en på varje sida. Det unika
med fristående markiser är att den kan placeras helt fritt och
täcka en yta på upp till 111 kvadratmeter. För att få en riktigt
stabil lösning rekommenderar vi att gjuta ner markisställningen
i marken. Du kan också använda boxar, som dessutom blir fina
sittbänkar eller blomsterlådor.

•• Tillval: värmare, höj- och sänkbara
ben, belysning, frontrullgardin
Se mer om tillbehör på sid 12

Markilux, Pergola 210

Markilux, Pergola Compact

Markilux, Syncra benstativ med två st Pergola

Pergola finns med höj- och sänkbara ben.
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Draper, DA42

Markilux, 625 TRACFIX

Fakta
•• Maxyta: 24 m2
•• Kan motoriseras och automatiseras, bland annat med app och
röststyrning
•• Olika kassettyper
•• Välj mellan olika lack på ställningen
•• Väv: akryl, polyester och screenväv

Utomhus

Fönstermarkiser och Screen

Markilux, 893

Draper, DA32

Fönstermarkiser ramar in dina
fönster och skapar ett behagligt
och energissnålt inomhusklimat
Fönstermarkiser används framförallt för att stänga ute
solvärme och skapa ett behagligt och energissnålt inomhusklimat. Det man ofta kallar screenmarkis är egentligen en
vertikalmarkis med en särskild transparent väv som kallas
screen och som bibehåller utsikten. Den stora fördelen med
vertikala markiser är dess vindtåliga konstruktion och som
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därför lämpar sig till stora fönsterpartier. Alla våra fönstermarkiser
går att motorisera och automatisera efter väderlek, något som
vi starkt rekommenderar för maximal funktion. Tänk på att
screenvävar även kan monteras på vanliga fönstermarkiser
för att behålla utsikten och skapa en luftig känsla.
Klassiska fönstermarkiser med fallarm.
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Utomhus

Styrning

Markistillbehör och automatik

Stilrena tillbehör av högsta kvalitet
i varje detalj
När du investerar i en markis från Moogio får du alltid en fantastisk produkt med hög kvalitet, i varje detalj. Detsamma gäller
de tillbehör du väljer. I vårt sortiment finns ett stort urval av
kvalitetsprodukter som är särskilt utvalda för att passa för våra
markiser, med både hög designfaktor och robust funktionalitet.

Hos oss kan du välja bland ett stort sortiment av terrassvärmare,
rullgardiner, vind- och väderautomatik och snygga kassetter
som skyddar både upphängning och duk från vind, regn och
väderomslag. Självklart hjälper vi dig att montera, så att du kan
njuta fullt ut av din markislösning redan från första dagen.

Markilux, Shadeplus

Somfy, Tahoma

TaHoma

Connexoon

Fjärrkontroll

Styr dina markiser på distans med hjälp av
TaHoma. Var du än befinner dig, kan
du kommunicera med ditt hem via dator,
smartphone eller surfplatta.

Connexoon från Somfy gör ditt hem bekvämare
och ger dig lugn och ro. Med Connexoon kontrollerar du enkelt både invändiga och utvändiga
solskydd, direkt från din telefon. Fungerar med
både Iphone och Android-telefoner.

Nästan alla Moogios produkter kan styras
med fjärrkontroll. Numera finns även fjärrkontroller, i olika utföranden, med displayer så
att du lätt kan följa dina kommandon.

Automatisering

Belysning

Värme

Soliris Uno

LED spot i frontprofil

Solamagic Premium+

Pergola med höj och sänkbara stolpar och
solcellsdriven frontrullgardin Shadeplus.

Till terrassmarkiser utan
skyddande kassett kan man
ofta komplettera med ett
praktiskt skyddstak.

Sol- och vindsensor

Skräddarsydd belysning

Premium+

Med en smart sol- & vindsensor sköter sig
markisen själv. Vid hård blåst signalerar
vindsensorn att markisen ska fällas in, ligger
solen på, fälls den istället ut.

På ett urval av våra markiser och parasoller
kan du välja till LED-spottar och belysningslister som integreras helt i ditt solskydd. En
exklusiv lösning som kompletterar uteplatsens
övriga ljuspunkter och ger ett både stilrent
och inbjudande intryck.

Våra infravärmare ger dig mycket värme,
under lång tid. Deras eleganta design, effektiva
värmeelement och låga ljussken gör att de
passar perfekt till balkong, terrass, hobbyrum
eller under ett parasoll. Många går dessutom
enkelt att styra med fjärrkontroll eller app.

Eolis 3D Wirefree

Markilux, Pergola 210
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Somfy, Telis 16

Markilux, 5010 med täckande väggprofil

Komplettera
din markis
Komplettera din markis med
en rullgardin i frontprofilen
som skydd för lågt stående
sol. Manövrera manuellt med
vev eller motorisera.

Somfy, Connexoon app

Ledline

Skaksensor

LED-belysning

Om du glömmer dina markiser ute är en
skaksensor din räddare. När markisen vibrerar
av vinden sänder skaksensorn en signal till
motorn och markisen fälls in automatiskt.

Allt fler av våra markiser levereras med inbyggd belysning. Med LED monterat i markisen
förhöjer du både funktion och känsla på
uteplatsen. Finns både som spots och ledline.
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Soliday, Model C

Soliday, Model C

Fakta
•• Max täckyta: 65 m²
•• Kan motoriseras och automatiseras, bland annat med app och
röststyrning
•• Olika modeller - fast segelduk,
reglerbart segel med eller utan motor
•• Tre- eller fyrkantig form
•• Typ av väv: flera alternativ speciellt
utvecklade för solsegel

Utomhus

Solsegel

Soliday, Model MA

En läcker solskyddslösning för
dig som vill skydda en plats mitt
i trädgården
Ett solsegel är ett läckert och funktionellt tak till din uteplats.
Det kan ge skydd och skugga till upp till 65 kvadratmeter
och kan vevas in när du inte har behov av det. Tack vare den
flexibla infästningen i vägg, tak eller med pyloner är vi fria att
bygga ditt solsegel precis där du önskar. Moogios solsegel
manövreras för hand eller med motor. Välj mellan olika vävar -
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Soliday, Model MA

Soliday

transparenta eller täta. Och olika färger såklart. Alla stolpar och
beslag är i rostfritt stål alternativt aluminium och håller mycket
hög kvalitet. Vill du veta mer om solsegel och vad som skulle
passa till just ditt hus, kontakta din närmaste Moogio-butik, så
hjälper vi dig.
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Glatz, Alu Twist

Glatz, Sombrano S+

Fakta
•• Maxyta: 49 m²
•• Manövreras manuellt eller med
motor. Monteras på fot eller fast
i marken
•• En mängd olika modeller och
former

Utomhus

•• Väv: akryl, polyester

Parasoll

•• Tillval: belysning, värmare, bord

Ett lättplacerat och flexibelt
solskydd till din favoritplats
Parasoll är ett populärt och flexibelt skydd för alla typer av
uteplatser och balkonger. Våra parasoller från Glatz är tillverkade
i Schweiz och är av samma höga kvalitet som våra markiser,
med gedigna ställningar i aluminium. Vävarna finns i olika typer
av kvaliteter och prisklasser, men alla har hög färgäkthet samt
högsta möjliga UV-skydd. Våra parasoller manövreras enkelt
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och många modeller kan vändas eller tiltas åt olika håll.
Parasollen kan monteras fristående på fot alternativt med
nedgjutna fundament. Fundamenten är rejäla vilket gör
att parasollet står stabilt trots stark vind. Våra parasoller
finns i en mängd olika modeller, färger och former.

Glatz, Fortero

Våra parasoller har olika design på handtag
och konstruktion.

Glatz, Aura

Somliga modeller kan utrustas med både
belysning och praktiskt serveringsbord.
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