


Terrassemarkise - det perfekte uterom! 
 
Få det meste ut av din uteplass! 
 
Tenk om du kunne forvandle uteplassen til et nytt hverdagsrom? 
 
En behagelig og inviterende utendørs lounge som du enkelt kan bruke større deler 
av året! 
 
Komplementer med en terrassevarmer og benytt din uteplass nærmest hele året!  

 
 
 
 
En sval bolig om 
sommeren! 
 
Visste du at; på en sol-
fylt sommerdag strøm-
mer like mye varme 
gjennom dine vinduer 
som om du har kjørt alle 
varmeelementer på fullt 
- pluss et par ekstraele-
menter? Ikke til å undre 
over at det kan bli 
varmt. 
 
Markisen bidrar også i 
høyeste grad til å skape 
et arkitektonisk preg 
over fasaden. 



 
 
 
 
En lunere atmosfære! 
 
Ved mørkets frembrudd bidrar 
en terrassemarkise til å skape 
en lunere og stemningsfull 
utendørs lounge.  
 
Med vår vinkeljustering kan du 
enkelt tilte markisen ned for å 
hindre kald trekk eller velg en 
front med nedtrekkbar duk i 
forkant for å skape et eget rom 
- mulighetene er mange! 

 
Våre terrassemarkiser tilbys som standard med følgende: 
 

 Markedets kraftigste armer. 

 Trinnløs vinkeljustering; innebærer at man veldig enkelt kan heve og senke vinkelen på markisen ved bruk av en sveiv. 

 Valgfri tekstil farge - utvalget er enormt! 

 Stativet leveres i natureloksert (sølvgrå) utførelse med grå lakkerte detaljer. Stativet har en holdbarhet på hele 35-40 år. Vi leverer 
også lakkerte stativer, men dette anbefales ikke da det forringer den ”estetiske” levetiden på stativet. 

 Leveres med fulle rettigheter etter kjøpsloven (5 år) samt en samlet garanti på rammeverket på hele 15 år fra kjøpsdato. Disse dekkes 
både av oss og fabrikken, noe som gjør kjøpet meget trygt. 

 
 
 
 
Fleksibelt uterom! 
 
Det fine med terrassemarkisen 
er dens fleksible konstruksjon 
og store anvendelighet. Du får 
et komfortabelt uterom som lett 
tilpasser seg etter dagens  
skiftende behov og som enkelt 
kan brukes for sol– eller  
regnbeskyttelse.  



Fasade– og vindusmarkiser 

 
Fasademarkiser brukes ofte på større vinduer eller der hvor man 
ønsker motorstyring av solskjermingen. Disse leveres på  
skreddersydde mål inntil 700cm bredder. 
 
Fasademarkiser kan betjenes med snor, sveiv eller motor. 
 
 
 
 
 
 
Vindusmarkiser har et slankere design enn fasademarkiser og 
leveres på bredder inntil 340cm. 
 
Disse opereres med snor og passer perfekt til mindre vindusfla-
ter. 
 
 

Fasade– og vindusmarkiser bidrar ikke bare med beskyttelse, men er samtidig et designelement. Beskyttelse er muligens den 
faktoren som de fleste verdsetter høyest da varme, sjenerende lys, falming av møbler og privatlivets fred kan beskyttes.  
I tillegg bidrar markisen også i høyeste grad til å skape et arkitektonisk preg over fasaden. Kolleksjonen av tekstilfarger er stor 
og gjør det enkelt å finne noe som passer til husets arkitektur og interiør. 



Utvendige persienner og Screens 

Utvendige persienner  
 
Utvendige persienner stopper mest varme av alle utvendige  
produkter, faktisk opp mot 92%.  
Disse er meget dekorative og lite sjenerende på  fasaden og  
leveres med en pulverlakkert aluminiumskassett for lang levetid.  
Utvendige persienner leveres i mange forskjellige farger og i to 
ulike modeller; 50mm brede lameller med styrewire eller 80mm 
med styreskinner.  
 
 
 
 
 
Screen gardiner  
 
Screen gardiner er et meget stilrent produkt som gir et moderne 
uttrykk og oser av eksklusivitet.  
 
Det unike med dette produktet er at man kan dempe både var-
men og sjenerende sollys samtidig som man bevarer utsikten. 
Denne funksjonen får man på grunn av at duken er perforert. På 
funkishus er dette et strålende alternativ til utvendig skjerming.  

Felles for utvendige persienner og screens er at de bygger svært lite og tar veldig liten plass. De tilpasses slik at de estetisk  
passer og fremhever fasaden. En kombinasjon av tilpasset funksjonalitet, estetikk og god kvalitet. 



Motor og styresystemer 

POWER-PLUG 
 
Fjernstyrt av/på-strømbryter for styring av lamper og andre  
elektriske produkter. Maks 2000W. 

MOTORALTERNATIVER 
 
Motor tilbys til alle typer solskjerming, både 
med bryterfunksjon og fjernkontroll. 

LYSRAMPE 
 
Lysrampe kan monteres for eksempel under  
markisen, på vegg eller i tak. Integrert radiomottaker,  
justerbar lysstyrke med fjernkontroll. Leveres i hvit, 
lys grå og mørk grå. 
Leveres med 3stk eller 5stk spotter. 

TERRASSEVARMER 
 
Terrassevarmer for montering 
for eksempel rett under  
markisen. Integrert radiomotta-
ker, justerbar varme med kvarts 
element. Leveres i hvit, lys grå 
og mørk grå. 

HÅNDSENDERE 
  
Finnes i mange forskjellige varianter, alt etter behov og 
estetikk. 



Om oss: 
 

 Norges største Rex forhandler. Rex AS er en norsk fabrikk som har produsert markiser for det nordiske klima i over 50 år. 

 Vi gjør ingen kompromisser på kvaliteten og derfor leveres rammeverket med 15 års garanti fra kjøpsdato. 

 Våre montører har spisskompetanse på våre produkter og utfører også befaringen, noe som er unikt i bransjen. 

 Vår strategi er; høyt volum – kvalitetsprodukter – kompetanse - høyt servicenivå - faste lave kostnader - faste lave priser .  

 Vi leverer til tusenvis av kunder i året, les gjerne våre omtaler på Gule sider og Facebook. 
 
 

 

EOLIS 3D WIREFREE 
Trådløs vindsensor som 
beskytter terrassemarkisen 
mot sterke vinder. Når  
markisen rister for mye, 
kjøres den automatisk inn. 

SUNIS SENSOR RTS 
Helt trådløs solcelledrevet 
solsensor som sender  
solverdi til motor. Solcellene 
gjør sensoren helt selvfor-
sørgende. 

SOLIRIS SENSOR RTS 
Sol– og vindsensoren  
sender informasjon trådløst 
til motoren.  

TAHOMA 
 
Ta kontroll over ditt hjem - hvor du enn 
befinner deg ! 
 
Med Tahoma blir alt så enkelt mellom 
deg og ditt hjem! 
 
Med Tahoma får du tilgang til en ny 
verden av hjemautomasjon: enkel, lett 
tilgjengelig og oppgraderingsbar.  
 
 

Besøk oss og les gjerne omtaler fra våre kunder her: 



Markisehuset AS 
 

Avdeling Alnabru: 
Verkseier Furulundsvei 16 H 

N-0668 Oslo 
+47 23 89 10 23 

post1@markisehuset.no 
 
 

Avdeling Høvik: 
Ramstadsletta 18 
N-1363 HØVIK 
+47 67 53 20 00 

post@markisehuset.no 
 
 

www.markisehuset.no 


