
   Den helt      
rigtige stemning ...
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Dansk Solafskærmning og Sikring er en servicevirksomhed, hvor 
vi har specialiseret os i at give dig den bedste løsning når der skal 
skærmes for solen. 

Vi kører over hele landet, og i samarbejde med dig finder vi den 
bedste løsning. Vi har udvalgt de bedste leverandører, det er din 
sikring for et produkt i særklasse. 

Vi har mere end 20 års erfaring, og den bruger vi gerne til at du får 
en løsning du kan være tilfreds med.

Skulle der være noget du ikke finder her i brochuren, så spørg 
endelig. Vi er klar ved telefonen til at betjene dig på bedste vis!

Venlig hilsen
Dansk solafskærmning og Sikring

... leveres af os
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En kvalitetsmarkise på din terrasse giver en behagelig skygge for solen i 
mange år, men den giver dig også gode lange aftener på terrassen, enten 
alene eller sammen med dine bedste venner. Du kan forlænge din tid på 
terrassen mærkbart, både forår og efterår. Mange af vores modeller kan 
endda leveres med LED belysning, som sikrer hyggen, når mørket falder på.

Weinor har gennem mange år været én af de ledende og mest innovative 
fabrikanter, og selv med en produktion på mange tusind individuelle markiser 
årligt er kvaliteten altid i top. Derfor giver vi f.eks. 10 års garanti på markise-
armene. At kvaliteten er helt i top, giver sig også udtryk i, at Weinor ofte 
omtales som markisernes Rolls Royce.

Vi kommer gerne ud til dig, og viser vores store udvalg af markiser frem. Vi 
laver altid en gratis opmåling, og et uforpligtende tilbud til dig. 

Vi har også et stort udvalg af vinduesmarkiser. Alle vores markiser kan 
udstyres med motor, og styres fra fjernbetjening eller fra din telefon. Du kan 
frit vælge mellem 56 stelfarver og over 200 markiseduge.

Behagelig skygge
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En screen kan bedst beskrives som et udvendigt rullegardin. 
Ofte er det det bedste valg når der skal skærmes for solen på 
kontoret eller i boligen, uden at udsigten forsvinder. Vi har flere 
forskellige modeller og mulighed for at lave dem helt op til 6 
meter i bredden. Med udgangspunkt i en bred vifte af farver på 
både stel og duge, kan vi altid finde den helt rigtige løsning til 
dig – en løsning som matcher din bolig. 

• Som udgangspunkt er vores screens altid styret af en motor.

•  En vigtig evne er screenens vindstabilitet. Vi har screens der
kan klare vindhastigheder helt op til 130 km/t.

• 5 års garanti

• Op til 6 meter i bredden eller højden (Max. 22 m2).

• Screens kan også bruges til at give læ på terrassen.

• Lukker helt af for insekter.

Screens
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En pergola-markise monteres med sideskinner i begge sider. En 
løsning hvor markisen kører på en skinne i hver side, gør markisen 
meget vindstabil. Pergola-markiser kan også leveres fritstående, 
det gør dem meget egnede både til terrasser, fortovsrestauranter og 
andre udendørsarealer. 

Vores pergola-markiser kan også udstyres med en screen i front, 
som vil give ekstra beskyttelse mod sol og vind. Det er også muligt at 
få monteret glasskydedøre. Begge dele opleves meget komfortabelt, 
da du på den måde også kan sidde ude på de mere blæsende dage. 

Alle vores modeller leveres i en bred vifte af farver.

Pergola
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Parasoller
Parasoller, i bedste Schweiziske kvalitet, 
med en historie der går hele 120 år 
tilbage.

Glatz står for noget af det ypperste 
inden for parasoller. Flere modeller er 
med succes blevet testet helt op til vindstyrke 
10. Det gør dem til en glimrende løsning til for
eksempel caféer, restauranter og lignende. Vi har
modeller i sortimentet der spænder lige fra 200 cm i
diameter og helt op til 700 cm.

Modellerne fås med lys, varme og indbygget motor. 
Kontakt os gerne for nærmere information.
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Vores mørklægning er meget flexibelt og 
tilpasses den enkelte opgave. De kan installeres 
lodret, vandret eller diagonalt. Uanset om det er 
et enkelt lille vindue eller det er en større række 
ovenlys, så kan vi finde den rigtige løsning. Om 
det er til et klasseværelse, mødelokale eller en 
helt tredje ting, så kan vores løsning mørklægge 
rummet totalt. Kontakt os gerne for fremvisning 
af vores produktserier.

Mørklægning
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Elektrisk motor på din markise er en 
bekvemmelighed som du hurtigt vil 
sætte pris på. Med et enkelt tryk på 
en knap har du hurtigt en svalende 
oase i solen. Vi har en bred vifte af 
styringer, fra simple motorstyringer 
til mere intelligente systemer der 
reagerer på vejr og vind.

Som standard leveres langt de fleste 
af vores produkter med motor, men 
de fås også med håndbetjening. Vi 
samarbejder med Somfy som er 
branchens førende varemærke.

Med Somfy TaHoma® får du mulighed 
for at fjernstyre dit hjem på en smart 
måde. 

Motoriserede persienner, markiser, 
belysning, varme, låger og 
garageporte kan styres. Forbind 
enhederne, og kør alt når du ønsker 
det, hjemmefra eller fra et andet sted.

Det smarte hjem er designet for at 
gøre livet enklere for dig. Tænd lyset, 
rul gardinerne ned, eller se hvem der 
er i indkørslen – selv når du ikke er 
hjemme. Tahoma er kompatibel med 
produkter fra 
for eksempel 
Danfoss, Velux, 
Window Master, 
Philips, Assa 
Abloy m.fl.

Motorisering
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Vi er autoriserede 
3M-montører af solfilm, 
og har et bredt udvalg på 
lager, både indvendige og 
udvendige folier – lyse og 
mørke. Vi kommer gerne 
ud for at rådgive dig om den bedste løsning til netop 
dine vinduer. Solfilm behøver ikke betyde et mørkt 
indeklima. Med Prestige-serien fra 3M er der mulighed 
for at fjerne varmen samtidig med at 70 % af lyset 
kommer ind i rummet. 

Vi har også flere forskellige typer folie til afskærmning 
af vinduer. Det kan være til badeværelset eller til et 
mødelokale hvor der skal være lidt diskretion. 

Har du et logo så har vi mulighed for at skære det ud i 
folien, så du får noget helt unikt.

Solfilm
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Varmelamper
Hos os finder du 
verdens bedste 
varmelamper. 
Vores varmelamper 
fra Solamagic er 
godkendt, som det eneste 
produkt i denne kategori, af det 
tyske TüV. Du får altså kvalitet ud over det 
normale. Foruden at være en rigtig pæn løsning til din 
terrasse, er det også omkring 80 % billigere at bruge 
end en traditionel gasvarmer. Besøg vores showroom 
for at se varmelampen og mærke dens effekt.

• Øjeblikkelig varme

• Nem at betjene

• Koster ca. 3 kr. i brug pr. time.

Foto: weinor GmbH
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Overdækninger
Med en fast overdækning, har du mulighed for at nyde terrassen, fra det tidlige 
forår til det sene efterår. Vi fører flere forskellige løsninger til fast overdækning 
af din terrasse.

Fra belgiske Renson har vi flere løsninger med lameller der kan drejes så 
lysindfaldet kan kontrolleres. Det hele blot ved et tryk på en fjernbetjening. Når 
regnen kommer lukker taget, så vandet kan ledes væk via de integrerede afløb. 
Overdækningen kan leveres med forskellige løsninger til at lukke siderne.

Er du mere til et fast glastag, kan vi f.eks levere det superflotte glastag, 
Terrazza Pure, fra Weinor. Taget er med sin kubistiske form en flot tilføjelse til 
både nye og ældre huse.

Med 56 valgfri standardfarver er det altid muligt at få din nye overdækning til 
at matche eksisterende byggeri. Alle vores glastage leveres selvfølgelig med 
sikkerhedsglas! Og alle vores løsninger kan dimensioneres, så det kan bruges 
på caféer eller restauranter.
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Skulle uheldet være ude kan vi hurtigt være 
fremme ved dig. Vi har altid de mest brugte 
reservedele i bilen, så mange skader kan 
afhjælpes med det samme. Du er velkommen til 
at kontakte os for at høre mere om muligheden 
for at tegne en serviceaftale. Det er den 
nemmeste måde at få lagt service af din 
solafskærmning eller sikring i faste rammer. 
Det minimerer risikoen for nedbrud, som ellers 
altid sker på ubelejlige tidspunkter.

Skulle du have en ældre markise hængende, så kan vi på vores egen 
systue trylle en ny dug til dig, med eller uden tryk. Det er ikke så kostbart 
som en ny markise, og rent visuelt er det en fornøjelse at se på.

Vores markiseduge er lavet af gennemfarvet acryldug. Det er din 
garanti for at de holder sig pæne, selv efter mange år i solen. Dugene er 
imprægneret så de kan modstå det danske klima.

Reparation og service
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Vi har vores fødder plantet dybt i den fynske 
muld men vi kører over hele landet.

I Odense finder du vores base med 
administration og produktion.

Skulle du komme forbi, er du velkommen til 
at kigge ind til en kop friskbrygget kaffe og 
et kig i vores showroom.

Hvor finder 
man os? 






