
FLER GÄSTER

OAVSETT VÄDER!

Restaurangmarkiser
förlänger säsongen



Locka fler gäster med 
inbjudande ytor under 
våra markiser

Produkt Maxstorlek Sittplatser
Omsättning

per dag

FA40 24,5 m² 16 64 000

FA92 36 m² 24 96 000

RA10 76,5 m² 51 204 000

RA62 25 m² 16 64 000

RA65 25 m² 16 64 000

RA71 104 m² 69 276 000

RA73 71,5 m² 47 188 000

RA78 85 m² 57 228 000

RA80 28 m² 18 72 000

RA90 133 m² 89 356 000

Senator 90 m² 60 240 000

Vad är bättre än att njuta av en god middag eller svalkande drink 
en härlig sommarkväll med skön sol på en uteservering? Vi nord-
bor gör allt för att kunna sitta ute under den ljusa årstiden, men 
tyvärr är det inte alltid som vädret är med oss. En svensk sommar 
kan lika gärna vara regnig, kall och blåsig. 

Markiser som tål nordiskt klimat  
ger möjlighet att förlänga säsongen
Med markiser från Hunter Douglas behöver det dåliga vädret inte 
vara något problem. Vi erbjuder markiser i olika storlekar, olika 
design, för olika behov. I material och konstruktion som står emot 
vårt hårda nordiska klimat, och därmed skapar en behaglig ute-
miljö för dina gäster. 

Du kan öppna uteserveringen tidigare på våren och stänga senare 
på hösten. Med lite tillval som kvartsvärmare, belysning, vindstag 
och i vissa fall väggar ökar du möjligheten ytterligare till att gäs-
terna väljer just din restaurang, ditt café eller hotell.

Så här snabbt kan du räkna hem investeringen
Vid högsäsong kan en sittplats omsätta ca 4 000 kr per dag, från 
lunch till kväll. Varje plats tar ca 1,5 m² i anspråk. I tabellen här 
intill ser du hur mycket mer i intäkt varje markis kan generera, 
beräknat på markisens maxstorlek.

Låt dig inspireras! Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig 
gärna att välja. 

Om markisen behöver vara större, går det att seriekoppla 
den eller montera flera bredvid varandra.

Gör en lönsam 
investering



TIPS!
Extra mysig miljö blir det om 
du kompletterar markisen med 
tillvalen integrerad belysning 
och en kvartsvärmare.

BYGGLOV 

BEHÖVS INTE

Fristående markiser som tål väder och vind

RA90

3 på rad ger 133 m2. 

Behöver du vind- och regn-
skydda en större yta kan du 
seriekoppla 3 markiser utan 
irriterande glipor. 

Ytan ”under tak” blir lika 
stor som en vanlig villa.

VÅR 
POPULÄRA

Mitt på torget, på innergården eller i en lummig park. Var vill du ha en fristående, väderskyddad serveringsyta? Hur långt från köket kan 
du servera mat?

Utan krav på bygglov ökar möjligheten till en attraktiv placering av uteserveringen. Båda markiserna kan förankras med tyngder och 
benen på FA92 Duo kan dessutom skruvas fast i en platta i marken. Manövreringen är motordriven men som tillval finns en manuell 
säkerhetsväxel vilket kan vara smart om du får problem med elförsörjningen. Båda våra fristående markiser är regn- och vindklassade

FA 92 DUO

Vår svensktillverkade nya fri-
stående markis som fungerar 
både för restaurangen, det lilla 
caféet, skolgården eller i hem-
miljö. Lite mindre och smäck-
rare än sin kollega RA90.



RA78
För en uteservering på upp till 85 m2 passar den här produkten 
bäst. Robust och elegant med ramverk i aluminium. När markisen 
är utfälld blir väven helt slät, och när den är infälld bildar den 
fickor. RA78 har kraftigare ben än RA73.

Maxutfall 6,5 meter och kan seriekopplas till 13 meters bredd.

RA70-SERIEN

Markiser du alltid kan lita på
KVALITETS-MARKISER FÖR OLIKA BEHOV

TIPS! 
Extra mysig miljö blir det om du kompletterar med tillvalet inte-
grerad belysning. Och vill man, är det lätt att installera väggar av 
glas eller rullgardiner för att skapa ett helt väderskyddat uterum.

RA70 Serien
Vill du vara helt säker på att du har en markis som ger bästa in-
omhusmiljö, ser snygg ut, är gjord för olika väderförhållanden och 
dessutom håller länge – då ska du välja ur RA70-serien. 

RA71
Grundprodukten med duk och skyddstak. Bästa alternativ om ni 
redan har ett ramverk eller stativ, eller bygger ett eget.

RA73
I utkört läge är duken helt sträckt, i inkört läge formar duken fick-
or. Dukspänningen skapas genom ett kuggremssystem. Manöv-
rering sker med motor. Fungerar både som solskydd och regn-
skydd. Perfekt när utfallet är mindre än 5,5 meter.

Med RA70-serien får du rejäla kvalitetsmarkiser för vägghäng-
ning som passar oavsett vilket typ av hus din verksamhet finns i. 
Markiserna fungerar lika bra i regn som i sol. Tack vare en fiffig 
lösning sitter duken stadigt i sidorna och klarar vindutsatta lägen 
mycket bra. Alla markiser i RA70-serien är motormanövrerade.

RA80
Ett solskydd med modultänk. Denna vägghängda markis har fan-
tastisk dukspännning tack vare elektromagnetism som spänner 
upp väven. Väven är konstruerad som en zipscreenn, löper i sido-
styrningsskenor och rullas in i kassett. Två ben i framkant. Enkel 
installation



SENATOR

Snygg och tålig pergolamarkis

SKAPA  
EN HÄRLIG, TÄCKT 

OAS FÖR DIN 
UTESERVERING

Senator är vår mest popoulära pergolamarkis som funnits på 
marknaden i många år. Den är otroligt robust och håller i de flesta 
väder, speciellt i Sverige där vi inte sällan har både regn och blåst. 
Senators unika fördel är att den har en kassettlåda som skyddar 
duken när markisen är inrullad. Det är en robust men smäcker 
pergolamarkis i aluminium som går ända ner i framkant. Senator 
klarar de flesta väder och manövreras med motor.



Inte alla uteserveringar står i väder- och vindutsatta lägen. Ibland räcker det gott med 
en markis som håller undan sol och normalt regn. Här visar vi några olika alternativ.

Markiser för mindre utsatta lägen

BYGGLOV 

BEHÖVS INTE

FA42 – Standard 
Öppen terrassmarkis med traditionella gavlar.

Instegsprodukten i standardutförande. Kan byg-
gas 7 meter bred.

FA44 – Design 
Öppen terrassmarkis i designutförande.Gavlar 
med modern design som elegant förenar olika 
former

FA45 – Smalmarkis 
Öppen terrassmarkis med Cross Overarmar. 
Ena armen viks omlott över den andra, vilket 
gör det möjligt att ha terrassmarkisen på en 
mycket smal terrass eller balkong.

FA46 – Dukbalk 
Extra ståhöjd med dukbalk. Öppen terrassmar-
kis med dukbalk. Duken har en bruten profil 
som ger extra ståhöjd för att till exempel kunna 
öppna en altandörr helt. 

RA10

Rejäl markis 
med vikarm
RA10 är vårt alternativ för det lilla caféet 
eller restaurangen. Det är en kraftigare typ 
av markis med vikarmskonstruktion som 
manövreras med motor och unikt utfall. 
Markisen har ett maxutfall på 5.1 m, men 
kan även bli 5,6 m vid bredder mellan 6-7 
m. Tack vare den robusta konstruktionen 
samt fallet på markisen tål den både regn 
och sol. 

FA40-SERIEN

En bas - 24 lösningar
FA40-serien är vårt mest flexibla markissystem. Utifrån en bas-
modell,  kan man bygga på och göra så många som 24 olika 
markiser, men den fantastiska dukspänningen som gjort serien 
så populär, är samma för alla.



RA65

Altanzip med ben
Tycker du om den minimalistiska stilen är RA65 något för dig. 
Denna vägghängda markis har ett tak bestående av en smäcker 
zipscreen som löper i sidostyrningsskenor, och två ben i fram-
kant. När markisen inte används  kan den rullas in i en kassett.

RA62 

Zipscreenmarkis för 
takfönster och uterum 
Vår markis RA62 tillverkas i samma material som RA65, men är 
speciellt utformad för att passa takfönster, uterum eller glastak. 
Tack vare sin fjäderspända konstruktion har den en otrolig duk-
spänning i alla lägen. Denna markis kan monteras lutande, upp-
och-ner eller ner-och-upp.

En bit ut från fasaden vinklas duken ned för att 
ge skugga.

FA48 – Semikassett 
Kassetten skyddar duken mot väder och vind 
och ger den längre livslängd. I infällt läge är du-
ken helt dold. Endast motordrift.



Hunter Douglas Scandinavia AB

Besöksadress: Kristineholmsvägen 14A • Alingsås

Postadress: Box 541 • 441 15 Alingsås

Tel: +46 (0)322-77 500 • Fax: +46 (0)322-77 599

info@hunterdouglas.se • www.hunterdouglas.se

Du har väl sett resten av vårt sortiment?
Vårt utomhussortiment omfattar markiser för alla lägen, allt från fönstermarkiser och screens till terrassmarkiser.

I vårt inomhussortiment finns isolerande Duette® gardiner, plisségardiner, persienner, rullgardiner och lamellgardiner. 
Titta in på vår hemsida så kan ni upptäcka en helt ny värld!

Rullgardiner Duette® Barnsäkerhet Luxor




