
Udeliv er  
et børneliv
Pergola og markise 
i daginstitutionen  
forlænger tiden ude  
i den friske luft.

Til et professionelt arbejdsmiljø



Pergola
Skaber hygge og forlænger børnenes udeliv

Som overdækning af institutionens terrasse giver 
pergolamarkisenbørnogvoksnelangtflere 
muligheder for at etablere læ og skygge og skabe 
hyggelige rum til kreativitet og måltider.
Pergolamarkisenkansammensættesafflereind- 
delinger så I kan skærme af helt eller delvist i mindre 
sektioner og etablere både sol og skygge.

Pergolamarkisen kan anvendes som skyggeområde  
samt når det blæser, ligesom I sidder tørt, når det 
småregner. 
Pergolamarkisen er motorstyret og udformes typisk 
med den smuds- og vandafvisende dralon-dug som 
overdækning.

Pergola lukket

3 x Pergola lukket

Pergola åben

Pergola halvt åben

3 x Pergola åben

3 x Pergola halvt åben



Markise
Skærm af for solen inde og ude

En terrassemarkise skaber rum og hygge i det fri. 
Den forlænger dagene udenfor, idet I kan sidde i læ 
for regn, ligesom markisen svaler i sommerens  
solrige middagstimer, hvor I gerne vil nyde måltiderne 
i skyggen.
Markisen fremstilles i den bredde og med det udfald, 
I har behov for – dog med en max. bredde på 15 m. 
samt et max. udfald på 4 m. 

Det sikrer en enkel og børnesikret betjening med 
enkle indstillinger på en fjernbetjening.
Markise og Pergola kan leveres med vindvogter,  
som sikrer, at markisen kører tilbage i sin kassette, 
hvis det blæser for meget. 

Motor og vindvogter
Markise og Pergola er automatisk styret.  

Markise Markise og Pergola med motor
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Kundecenter & showroom
Bondovej 6 · 5250 Odense SV · Tlf. 66 17 28 00 · erhverv@gardingruppen.dk

Fleksibilitet
 Individuelt og tidløst design. Vi yder suppleringsgaranti.

 

Kvalitet
Voresprodukteropfylderdeindustriellekrav,klassificeringerogkvalitetsstyring.

 

Kreativitet
 Idé-oplæg og farvesammensætning i tæt samarbejde med byggeri og arkitekter.

 

Pris & økonomi
Fokuspåforbrugogbesparelser.Altidkonkurrencedygtigetilbud.

 

Miljø & etik
Handlerudelukkendemedleverandørsomermiljøcertificeretogsomtageretiskansvar.

Skab et optimalt legemiljø
Med mere end 60 års erfaring og knowhow giver vi dig den  
professionelle løsning til ny solafskærmning.

Vejen dertil opnås, blandt andet, med en grundig gennemgang af  
jeres udfordringer, ønsker og behov for den bedste og mest  
fremtidsikre løsning med funktionsdygtig og holdbar solafskærmning,  
der samtidig skaber den hyggelige stemning.

Vi arbejder ud fra de 5 nøgleord
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