
fler gäster

oavsett väder!

RESTAURANGMARKISER
som förlänger säsongen



SKAPA EN BEHAGLIG UTEMILJÖ
OCH PLATS FÖR FLER GÄSTER
MED VÅRA REJÄLA MARKISER

Produkt Maxstorlek Sittplatser
Omsättning

per dag

RA10 76,5 m² 51 204 000

RA30 16 m² 10 40 000

RA40 105 m² 70 280 000

RA62 25 m² 16 64 000

RA65 25 m² 16 64 000

RA72 120 m² 80 320 000

RA75 105 m² 70 280 000

RA76 120 m² 80 320 000

RA78 84,5 m² 56 224 000

RA90 133 m² 89 356 000

Senator 90 m² 60 240 000

Vad är bättre än att åtnjuta en god middag eller svalkande drink en 
härlig sommarkväll med skön sol på en uteservering? Vi nordbor 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 utemiljö 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 
gästerna väljer just din restaurang, ditt café eller hotell.

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

Så här snabbt kan du räkna hem 
investeringen
Vid högsäsong kan en sittplats omsätta ca 4000 kr per 
dag, från lunch till kväll. Varje plats tar ca 1,5 m² i anspråk.

I tabellen nedan ser du lätt hur mycket pengar det skulle 
generera i intäkter per vald markis, beräknat på markisens 
maxstorlek.

skapa  

en härligt täckt 

oas för din 

uteservering

En investering i en av våra markiser betalar sig snart!  
Om markisen behöver vara större, finns det alltid möjlighet  
att seriekoppla dem eller montera flera bredvid varandra.



RA90:  
fristÅende markis som tÅl  
väder och vind
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. Markisen står stadigt på två 
ben utan skruvar i marken. Benen förankras med tyngder. 
Manövreringen är motordriven men som tillval finns en 
manuell säkerhetsväxel vilket kan vara smart om du får 
problem med elförsörjningen. RA90 är både regn- och 
vindklassad.

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.

bygglov 

behövs inte

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



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

Med RA70-serien får du rejäla kvalitetsmarkiser för 
vägghängning 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.

RA72. Grundprodukten med duk och skyddstak. Bästa alterna-
tiv om ni redan har ett ramverk eller stativ, eller bygger ett eget.

RA75, 76 och 78. För en större uteservering på upp till  
120 m2 passar dessa produkter bäst. De är robusta och elegan-
ta med ramverk i aluminium. När markiserna är utfällda blir väven 
helt slät, och när de är infällda bildar de fickor. Du kan välja 
mellan ett ramverk med två eller fyra ben. De olika modellerna 
varierar från basutförande till mer exklusiva alternativ där utfallet 
kan vara ända upp till 8 meter.

RA70-SERIEN:  
markiser du alltid kan lita pÅ! kvalitets-markiser för olika behov

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



SENATOR:  
snygg och tÅlig pergolamarkis
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. 

kvalitets-markiser för olika behov



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. Tack vare 
den robusta konstruktionen samt fallet på markisen tål den både regn och sol. 

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

MARKISER FÖR MINDRE UTSATTA LÄGEN

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 

framkant. När markisen inte används  kan 
den rullas in i en kassett.

RA62:  
Zipscreenmarkis  
för takfönster 

eller 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 dukspänning i alla lägen. 
Denna markis kan monteras lutande, upp-

och-ner eller ner-och-upp.

bygglov 

behövs inte



RA40: 
upp till 15 meter bred pergolamarkis
Vill du ha en enhetlig design med en sammanhängande duk som tak är RA40 ett utmärkt alternativ. 
Med sin speciella konstruktion kan RA40-markisen byggas hela 15 meter bred utan glipor i väven. 
Det går att välja hur långt ner duken ska gå. Om det regnar kör man enkelt ner markisen hela vägen 
mot marken. Som tillval kan RA40 kompletteras med väggar av screenmarkiser.

RA30: 
takmarkis  
med veckad duk
RA30 är vår minsta variant som bygger på samma konstruktionsidé 
som RA70, dvs en takduk som veckar sig när den är infälld. Den 
består av en enkel väv och är i första hand tänkt som ett solskydd. 
RA30 manövreras med linor och är vår enda markis som inte är 
motordriven. Om du vill kan du komplettera RA30 med ett extra 
screenvävstak. Detta fungerar då som ett enklare solskydd om man 
inte vill ha markisen utfälld, och det samlar dessutom upp löv på 
ett smidigt sätt. Du har också möjlighet att sätta sidomarkiser som 
väggar, och på så sätt få ett mer ombonat rum.



Hunter Douglas Scandinavia AB

Besöksadress: Kristineholmsvägen 14A • Alingsås

Postadress: Box 541 • 441 15 Alingsås

Tel: +46 (0)322-77 520 • Fax: +46 (0)322-77 599

info@hunterdouglas.se • www.hunterdouglas.se ww
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ni har väl sett resten av vÅrt sortiment?
Vårt utomhussortiment omfattar markiser för alla lägen, allt från fönstermarkiser och screens till terrassmarkiser.

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


