
 

 
 

Tilbud til beboere i Vetlandsveien borettslag 
 

Markisehuset AS har etter forespørsel fra styret i Vetlandsveien borettslag, fått gleden av å tilby 

solskjerming til dere. 

 

Markisehuset AS leverer innvendig og utvendig sol- og innsynsskjerming. Alle våre produkter 

produseres av norske fabrikker og leveres med markedets beste garantier. Våre garantier dekkes 

både av fabrikkene og Markisehuset AS, noe som gjør kjøpet meget trygt og er enestående i 

bransjen. 

 

Under vil dere se priser på noen av de mest aktuelle størrelser og typer markiser. Til opplysning må 

det foretas en uforpliktende og gratis befaring hos den enkelte beboer, hvor vi kontrollmåler før en 

eventuell bestilling kan gjennomføres.  

 

Tilbudet nedenfor er meget gunstig og er gyldig for bestilling til og med mars 2018.  

Leveringstiden er ca. 3-4 uker, men ofte går dette raskere. Betalingsbetingelser er faktura etter endt 

montering med 10 dagers forfall, denne kan eventuelt også settes opptil 90 dager uten ekstra 

kostnad. 

 

For å avtale en uforpliktende befaring kan Markisehuset AS kontaktes på: 

– E-post: alnabru@markisehuset.no eller telefon: 23 89 10 23.  

 

 

TERRASSEMARKISER 
 

Vi er Norges største forhandler av Rex markiser. Rex AS er en norsk fabrikk som har produsert 

markiser for nordiske forhold i 50 år og markisen leveres med: 

- Fulle rettigheter etter kjøpsloven (5 år) samt en utvidet garanti på rammeverket på hele 15 

år fra kjøpsdato. Disse dekkes både av oss og fabrikken, noe som gjør kjøpet meget trygt. 

- Kraftige armer med doble wirer – dette er toppmodellen og har en levetid på hele 35-40 år. 

- Trinnløs vinkeljustering. Innebærer at man meget enkelt kan heve og senke vinkelen på 

markisen, alt fra 0⁰ til 45⁰, ved hjelp av en sveiv. Det er to hovedgrunner til å velge en slik 

løsning: 

o Den er meget enkel å justere ved behov, for eksempel etter solens stilling i de ulike 

årstidene eller at man ønsker å dekke seg for kald trekk/vind. 

o Markisen blir ikke vindskjev, noe de uten denne justeringsmuligheten har en tendens 

til. 

- Alle store flater på stativet leveres i natureloksert utførelse (sølvgrå) med grå lakkerte 

detaljer. Eloksering er en overflatebehandling av aluminium som ikke flasser som for 

eksempel lakkerte flater er utsatt for. Elokserte overflater krever også mindre vedlikehold i 

form av rengjøring og polering er ikke nødvendig. Mange aktører tilbyr kun lakkerte stativer. 

Dette medfører den lange levetiden på våre markiser. 

- Valgfri tekstil farge. Markisestoff er en standard i bransjen og vi har samme pris uansett 

fargevalg 

 



 

Terrassemarkise: 

Antall: Produkt: Modell: Bredde 

cm: 

Utfall  

cm: 

Veil. Pris Rabatt: Din pris: 

1 Hercules terrassemarkise m/vinkeljustering Hercules 450 250 16082 -16 % kr 13 509 

1 Hercules terrassemarkise m/vinkeljustering Hercules 500 250 17321 -16 % kr 14 550 

 

Dukskift: 

Antall: Produkt: Bredde 

cm: 

Utfall  

cm: 

Veil. 

pris 
Rabatt: Pris: 

1 Dukskift 450 250 7 444 -5 % kr 7 072 

1 Dukskift 500 250 8 271 -5 % kr 7 857 

 

 

Eventuelle tillegg: 

- Motor for bryterfunksjon kr 1 891,- 

- Motor med fjernkontroll kr 3 140,- inkl.håndsender 

- Støpsel til motor med fjernkontroll kr 100,- 

- Takbeslag over markisen kr. 850,- per meter. Leveres i hvit, grå og sort 

- Montering: 

o Terrassemarkise kr 2 750,- 

o Dukskift kr 1 500,- 

 

Valg av motor inkluderer ikke elektrisk tilkobling, men dersom motor med fjernkontroll løsning velges 

og boligen har utestikkontakt, kan motorledningen leveres med støpsel og dermed unngår man 

elektriker. Vi kan også videreformidle elektriker for de som eventuelt ønsker det. 

 

Styret har vedtatt at alle nye markiser skal ha denne duken 338-655: 

 

 

 

 

 

 



 

INNVENDIGE PRODUKTER 
 

Vi tilbyr mange forskjellige innvendige produkter, som: 

 

- Plisségardiner 

- Duette® gardiner 

- Lamellgardiner 

- Rullegardiner 

- Persienner (både metall og tre) 

 

Disse produktene produseres på skreddersydde mål. På grunn av kompleksiteten vil det være 

vanskelig å lage en oversiktlig prisliste på disse. For eksempel leveres Duette® gardiner i over 30 

forskjellige modeller i seks forskjellige prisgrupper. Så det blir utrolig mange parametere for hvert 

produkt. Ta gjerne kontakt for noen priseksempler. 

 

Produktene produseres i Norge med tekstiler og komponenter levert av verdens største og mest 

anerkjente på området; Hunter Douglas Group. Dette er ensbetydende med kvalitet i bransjen og 

kan ikke sammenlignes med produkter hvor man kun tar hensyn til pris og ikke kvalitet. Disse er alltid 

grundig testet i forhold til kvaliteten. Produktene leveres med 5 års garanti. 

 

Produksjonen av alle disse produktene er nærmest en kunstform hvor kvaliteten på tekstiler, 

komponenter, produksjonsutstyr og produksjonsmedarbeidere er avgjørende for både levetiden og 

dens estetiske karakter. Ved å velge Markisehuset AS som deres leverandør garanterer vi lang levetid 

og perfekt passform i hele produktets levetid. Avgjørende for resultatet hjemme hos dere er også at 

personen som eventuelt skal anbefale, måle opp og montere produktet har erfaring fra alle disse 

områdene. Eksempelvis kan en markise eller Duette®gardin gjerne produseres av de beste kvaliteter, 

men det betyr lite hvis fargene, målene og monteringen ikke harmoniserer. Dette er et samspill hvor 

alle detaljer er avgjørende for sluttresultatet. Våre montører er også de som utfører befaringen. 

Disse har mange års erfaring med estetiske og praktiske løsninger både for hjem og kontor.  

 

 

Les gjerne mer om produktene på vår hjemmeside www.markisehuset.no eller besøk en av våre 

utstillinger: 

- Avdeling Alnabru: Verkseier Furulunds vei 16 H, 0668 Oslo (Kart). Telefon 23 89 10 23. 

- Avdeling Høvik: Ramstadsletta 18, 1363 Høvik (Kart). Telefon 67 53 20 00. 

 

Vi har Norges fleste og beste omtaler innen vår bransje, som du gjerne kan lese om her: 

- Gule Sider 

- Facebook 

- Google+ 

 

Vi håper dette tilbudet er av interesse. 

 

Med vennlig hilsen 

May Britt Sighaug 

 

 
 

 



 


