


Plissé– og Duettegardiner 
- la deg inspirere! 

En løsning for alt! 
 
Uavhengig av formen på vinduet, uavhengig av plassering – det 
finnes en løsning! Plissé- og Duettegardiner er det mest fleksible 
produktet på markedet og kan løse ethvert sol-og innsynsproblem. 
Ikke nok med det – du kan med presisjon bestemme hvilken del 
av vinduet som skal skjermes! 



 
 
 
 
 
 
Perfekt resultat! 
 
Avgjørende for resultatet er også 
at personen som eventuelt skal 
anbefale, måle opp og montere 
produktet har erfaring fra alle dis-
se områdene.  
Man kan produsere en plissé- 
eller Duettegardin av de beste 
kvaliteter, men det betyr lite hvis 
fargene, målene og monteringen 
ikke harmoniserer. Dette er et 
samspill hvor alle detaljer er helt 
avgjørende for resultatet.  
Våre montører er også de som 
utfører befaringen. De har mange 
års erfaring med estetiske og 
praktiske løsninger både for hjem 
og kontor. 

Det lille ekstra! 
 
Plissé- og Duettegardiner kommer i hundrevis av forskjellige farger og struk-
turer. Kombinasjonen mellom alle modellene, strukturene og fargene gjør 
dette til mulighetens gardin og gjør hjemmet ditt imponerende både for deg 
selv og andre! 
 
Tekstilene leveres i hele spekteret fra transparente, semi-transparente til 
lystette tekstiler. Med sin unike konstruksjon gir Duette deg den mest ener-
gieffektive gardinen på markedet; den holder varmen ute på sommeren og 
inne på vinteren.  

 
Atmosfære! 
 
La deg inspirere - bevar lyset - maksimer romfølelsen - imponer.  
 
Hvorfor dekke hele vinduet når man enkelt kan skjule den delen 
av vinduet som er nødvendig med en svevefunksjon? 
 
Mange av modellene er klassifisert som barnesikre etter de nye 
europeiske reglene.  
 
Få en måltilpasset gardin i norsk kvalitet med ditt personlige preg. 



Rullegardiner - stilrent og klassisk 

Rullegardinen er tilbake for fullt. Klassisk, elegant og slank design med enkle linjer. Vår 
rullegardinkolleksjon byr på et imponerende utvalg av tekstiler og farger. Du velger selv 
om gardinen skal stenge ute alt lys, eller bare skjerme. Du kan derfor være sikker på at 
du finner nøyaktig det uttrykket og funksjonaliteten som du er ute etter til ditt hjem.  

Mange muligheter! 
 

Velg blant ulike betjeningsmuligheter; fjærsystem, kjedetrekk eller motor.  
Motor kan nå leveres med fjernkontroll og oppladbare batterier for å unngå 
sjenerende ledninger. 
 

Skreddersys på mål i dine farger for perfekt resultat! 
 

Barnesikre modeller finnes! 



Gi rommet et moderne uttrykk med unike muligheter for å regulere lysinnslipp.  
Lamellgardiner er enestående til både store vinduspartier og skrå vinduer. Det store 
utvalget av tekstiler gjør det enkelt å skape et rom som imponerer.  
 
Passer utmerket i kombinasjon med Plissé– og Duettegardiner da disse komplemen-
terer hverandre. 

Lamellgardiner - elegant 



Innvendige persienner er en udødelig klassiker med høy kvalitet som gir rommet et 
elegant preg. Kolleksjonen med farger er stor og gir deg utallige muligheter for å ska-
pe en unik atmosfære. Persienner styrer meget effektivt lyssettingen i rommet ved at 
lamellene kan tiltes. Snor- og vridesystem er montert lengst ut til siden og på samme 
side for best mulig estetisk utførelse.  

Persienner - en udødelig klassiker! 



 
Skap en unik atmosfære av natur i ditt rom ved å velge en trepersien-
ne. Dens eksklusive utstråling skaper varme og hygge. Alle våre tre-
persienner leveres i 50mm utførelse som gir et elegant uttrykk. 
Topplisten er designmessig fargekoordinert med lamellene og alle 
avslutninger er av tre. Gi gjerne rommet et personlig preg ved å velge 
brede pyntebånd i en kontrastfarge som passer til andre elementer i 
rommet – mulighetene er mange. 

Trepersienner - atmosfære av natur 

Besøk oss og les gjerne omtaler fra våre kunder her: 

Markisehuset AS er en av de største leverandørene av innvendig sol- og innsynsskjerming i Oslo og Akershus. 
Alle våre produkter produseres av norske fabrikker under strenge kvalitetskrav og leveres med fulle rettigheter 
etter kjøpsloven (5 år).  
 
Alle tekstiler og komponenter produseres hovedsakelig i Tyskland og leveres av Hunter Douglas og Coulisse. 
Disse er verdens største på området og er ensbetydende med kvalitet i bransjen. Les gjerne mer detaljert om 
våre produkter på vår hjemmeside: www.markisehuset.no 
 
Avgjørende for resultatet hjemme hos deg er også at personen som eventuelt skal anbefale, måle opp og montere pro-
duktet har erfaring fra alle disse områdene. Eksempelvis kan innvendige produkter gjerne produseres av de beste kvali-
teter; 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/praktiske løsninger og har sett de ulike løsningene ferdig montert. Vi kan garantere at du vil møte en  
meget kunnskapsrik og entusiastisk person med interesse for eget fag.  
 
Vi har kontor og utstilling på Ramstadsletta 18 på Høvik i Bærum og vår strategi har hele tiden vært; høyt volum – høyt 
servicenivå – kompetanse - norskproduserte kvalitetsprodukter – lave kostnader – lave priser. Vår strategi har lykkes 
takket være lang bransjeerfaring på våre entusiastiske medarbeidere, kvalitetsbevisste leverandører og ved å holde  
volumet oppe. 



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 


