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Ända sedan starten år 1948 har vi värdesatt långsiktighet, småländsk klurig-
het och människan bakom den. Gemensamt har vi en vision om att kunna 
bidra till en förenklad och förgylld vardag. Det kan vara det enkla i form av 
rullgardinen som bländar av hemmakontoret. Det kan vara det storslagna 
i form av festen under terrassmarkisen. Sen kväll, skratt som ekar, brisen 
som smeker markisduken. Känner du känslan? – Det är den vi brinner för. 
Med produkter som lever genom generationer är din Hestraprodukt alltid 
ett hållbart alternativ. När du investerar i våra produkter investerar du i 
och för framtiden. Generationer passerar, minnena och solskyddet från 
Hestra sitter kvar. Trygg funktion kombinerad med modern skandinavisk 
design skapar möjligheter. Med känsla för historien och med passion för 
framtiden antar vi utmaningen att förenkla och förgylla just din vardag. Vi 
njuter samtidigt som vi skapar solskydd för alla lägen.

 
Den känslan vill vi förmedla,  

när du tar klivet in i Hestrafamiljen!

VARJE DAG, TIDIG MORGON, TÄNDS L AMPORNA PÅ HESTRA MARKIS. 
OF TA ÄR DE T FLITENS L AMPA SOM LYSER, IBL AND ÄR DE T IDÉL AMPAN 
SOM TÄNDS, VARJE DAG ÄR DE T MOTIVATIONSL AMPAN SOM SKINER.

Ledare

PÄR JOHANSSON, VD, HESTRA MARKIS
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Outdoor Living

Vi erbjuder solskydd för alla lägen. I vårt sortiment, Outdoor 
Living, finns alla typer av solskydd, alltifrån modernt och elegant 
designade till mer standardbetonade produkter. Samtliga präglas 

dock av gedigen kvalitet, anpassad funktion och god design.  
Kombinerat med vår breda vävkollektion ger det dig oändliga 

möjligheter att skräddarsy just den solskyddsprodukt du vill ha, 
oavsett om det är en terrass-, fönster- eller sidomarkis.

The
Outdoor

Living
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Outdoor Living

Manövrera på flera olika sätt

Enkelt undehåll

Hestra Tage är utvecklad  
och formgiven för att passa det  

skandinaviska klimatet. Utan kom-
promisser, med omsorg om kvalitet, 

detaljer och funktion.

Ge huset ett lyft, både med ett skönare inne- 
klimat och med ett trevligare utseende. Hestra 
Tage är vår storsäljande fönstermarkis. Markisens 
mått anpassas, helt efter önskemål. Måttanpassa 
på centimeternivå efter fönstret, med en max-
bredd upp till 3,4 meter.

Unik blir även markisen med det stora utbu-
det av materialval som erbjuds. Profiler, såsom 
gavlar, kassett, armar med mera går att få i  
naturanodiserat samt vit- eller svartlackade.  
Vävkollektionen är bred med allt från enfärgade, 
melerade till randiga vävar.

Markiserna går att manövrera på flera olika sätt. 
Motordriven markis är idag ett självklart val för 
många. Styr den med fjärrkontroll eller smart-
phone. Eller låt den sköta sig helt själv med  
till exempel sol- och vindvakt. Utvändigt eller  
invändigt dragband är ett alternativ för att  
manövrera markisen manuellt, eller invändig eller 
utvändig vev.

Fönstermarkisen kan ha en lång livslängd myck-
et tack vare aluminiumkassetten som omsluter        
väven helt vid infällt läge. Enkla medel så som 
att borsta av och spola rent markisen gör att den  
lever länge. 

Hestra Tage
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Hestra Tage  
hestramarkis.se/outdoor/fonstermarkis/hestra-tage/
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Hestra Markis

Hestra Tage Large 
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/fonstermarkis/hestra-tage-large/
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Outdoor Living

Manövrera på flera olika sätt

Enkelt undehåll

Hestra Tage Large en kraftig och  
stabil markis, men samtidigt smidig i 

formgivningen. Dessutom flexibel med 
sina möjligheter till stora dimensioner 

och att kunna seriekoppla flera  
markiser i följd.

Med hjälp av utvändiga solskydd stoppas värmen 
upp och når aldrig in i innemiljön. Fönstermarki-
sen kan även ses som ett smycke för fasaden och 
ge fastigheten ett lyft. Hestra Tage Large måttan-
passas helt efter önskemål och kan fås ända upp 
till 5,6 meter i bredd.

Skräddarsy markisen unik, med stort utbud av 
material som erbjuds. Profiler, såsom gavlar, kas-
sett, armar med mera går att få i naturanodise-
rat samt vit- eller svartlackade. Vävkollektionen 
är bred med allt från enfärgade, melerade till  
randiga vävar.

Markiserna går att manövrera på flera olika sätt. 
Motordriven markis är idag ett självklart val för 
många. Styr den med fjärrkontroll eller smart-
phone. Eller låt den sköta sig helt själv med till 
exempel sol- och vindvakt. Utvändigt eller invän-
digt dragband är ett alternativ för att manövrera 
markisen manuellt, alternativt invändig eller ut-
vändig vev.

Fönstermarkisen har en lång livslängd mycket 
tack vare aluminiumkassetten som omsluter vä-
ven. Enkla medel så som att borsta av och spola 
rent markisen gör att den håller sig fräsch länge. 

Hestra Tage Large
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Hestra Bertil 
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/fonstermarkis/hestra-bertil
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Outdoor Living

Manövrera på olika sätt

En utvändig rullgardin

Hestra Bertil är en av våra enklare 
vertikalmarkiser som dessutom är nätt 

i utseendet med sin linstyrning på 
sidorna. Vertikalmarkisen försedd  

med screenväv filtrerar solens strålar  
samtidigt som utsikten är bibehållen.  

Vertikalmarkisen löper längs med fasaden och 
blir därmed jämförbar med en invändig rull-
gardin – men på utsidan. Dukarna är ljus- och 
väderbeständiga och finns i ett flertal varian-
ter, bland annat genomsiktliga. Hestra Bertil ger 
även möjlighet att seriekoppla upp till 20 meter 
med motor.

Standardutförandet på Bertil är utan kassett, då 
den är nätt och smidig att montera på vägg eller 
upp i tak under till exempel en hofs. Det går ut-
märkt att komplettera den med kassett från Tage 
eller Tage Large, för att skydda väven mot väder 
och vind. 

Markisen manövreras med in- eller utvändigt 
bandreglage som standard. Möjlighet finns även 
att manövrera markisen med invändig- eller ut-
vändig vev. Det går också att komplettera med 
motor och automatisk styrning, som hanteras 
antingen med fjärrkontroll, smartphone eller blir 
helt självgående med sol- och vindvakt. 

Hestra Bertil
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Outdoor Living

Rullgardin - men på utsidan

Vertikalmarkisen Olle är en stabil  
men samtidigt en smidig markis  

att montera. De längsmedgående  
styrskenorna har spår som styr den  

horisontella bottenlisten som  
följs av väven.

Vertikalmarkisen löper längst med fasaden och 
blir därmed jämförbar med en invändig rullgardin 
– men på utsidan. Dukarna är ljus- och väder-
beständiga och finns i ett flertal varianter, bland 
annat genomsiktliga. 

Styrskenorna monteras direkt dikt an vägg eller 
med distanser och kassetten hakas på. Viktigt vid 
montage att få styrskenorna riktigt raka så väven 
får sin rätta finish. 

Markisen manövreras med invändigt bandregla-
ge som standard. Det går också att komplettera 
med motor och automatisk styrning, som hante-
ras antingen med fjärrkontroll, smartphone eller 
blir helt självgående med sol- och vindvakt.

Hestra Olle

Manövreras på olika sätt
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Hestra Markis

Hestra Olle
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/fonstermarkis/hestra-olle/
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Hestra Markis

Hestra Erik  
Läs mer på: hestramarkis.se/outdoor/fonstermarkis/hestra-erik/
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Outdoor Living

Hestra Erik är en stabil screenmarkis som pas-
sar för en rad olika byggnader. I offentliga miljöer 
som till exempel butiker, kontor, sjukhus, skolor 
med mera. Men även på villor och lägenhetshus 
är Hestra Erik praktisk då den löper längs fönst-
ret. Dukarna är ljus- och väderbeständiga och 
finns i ett flertal varianter, bland annat genom-
siktliga. Hestra Erik ger även möjlighet att serie-
koppla upp till tre markiser.

Markisen manövreras med motor. Det går också 
att komplettera motorn med automatisk styr-
ning, som hanteras antingen med fjärrkontroll, 
smartphone eller blir helt självgående med sol- 
och vindvakt.

Hestra Erik löper i kraftiga styrskenor 
samtidigt som den smälter in fint i  

fasaden och höjer helheten.  
Vertikalmarkisen försedd med screenväv  

filtrerar solens strålar samtidigt som 
utsikten är bibehållen.  

Hestra Erik

Offentlig- eller hemmiljö

Manövreras på olika sätt
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Outdoor Living

Utmärkt för vindutsatta lägen

Hestra Otto med sina raka och rena 
linjer, ger en modern look som passar 

såväl det trendiga huset som det 
klassiska. Vertikalmarkisen skapar en 

harmonisk innemiljö med silande 
effekt av solljuset samtidigt som den 

behåller utsikten. 

Markisen har sidostyrningar med zipfunktion,  
vilket innebär att screenvävens sidor är försedda 
med en dragkedja som löper i en glidprofil som 
håller väven på plats längs sidorna. Konstruk-
tionen gör den utmärkt i vindutsatta lägen och  
den eliminerar även ljusspringan som finns på 
vanliga vertikalmarkiser. Dukarna är ljus- och 
väderbeständiga och finns i ett flertal varianter, 
bland annat genomsiktliga.

Markisen manövreras endast med motor. Styr 
den med fjärrkontroll eller med din smartphone. 
Eller låt den sköta sig helt själv med till exempel 
sol- och vindvakt.

Till Hestra Otto används en särskild glasfiberväv 
som filtrerar solljuset. Väven finns i en rad olika 
kulörer och med olika grader av genomsiktlighet.

Hestra Otto

Manövreras på olika sätt
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Hestra Otto
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/fonstermarkis/hestra-otto/
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Outdoor Living

Mjuka, runda, omslutande former, 
bryter av mot de raka fönstren och 
skapar harmoni. Korgmarkisen är en 
tidlös produkt som stänger ute solen  

åt alla håll. 

Hestra Ingvar

Uppdragbar eller fast markis

Korgmarkisen förses med antingen klassisk tät 
markisväv, eller screenväv. Välj mellan breda 
kollektioner med allt från enfärgade, melerade 
till randiga vävar.  Även screenväv är möjligt på 
korgmarkisen. Detta för att behålla utsikten och 
solen silas då istället genom den glesare vävda 
screenväven. Korgmarkisen finns i en rad olika 
utföranden från klassisk, trappad, till böjd eller 
cylindrisk.

Hestra Ingvar går att få som uppdragbar eller fast 
markis. Väljer du den som uppdragbar ingår ma-
növrering med utvändig- eller invändig lina. Som 

tillval finns även motor. 
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Hestra Markis

Hestra Ingvar
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/fonstermarkis/hestra-ingvar/
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Hestra Gunnar
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/terrassmarkis/hestra-gunnar/
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Outdoor Living

Manövreras på flera olika sätt

Skapar trivsam miljö

En grundförutsättning för bra solskydd 
på en generös terrass, är en kraftig 
terrassmarkis som går att göra stor. 

Hestra Gunnar går att göra riktigt stor, 
upp till 7 meter bred. Samtidigt som 

den gör sig väldigt fin även i de  
lite mindre måtten.

Markisen ger ett mycket gott skydd mot UV-strål-
ning, värme och bländning. Den skapar dessutom 
en trivsam miljö och ett skydd att samlas under 
när solen ligger på. När kvällen kommer bildas ett 
utomhuslikt rum under markisen. Markisen mått-
beställs på centimeternivå och standardprofiler-
na är vit-, grå- eller svartlackade. Valmöjligheter-
na av väv är väl tilltagna. Gör markisen unik med 
matchande väv till fasaden eller avvik helt i val 
av kulör. Välj mellan allt från enfärgade, melerade 
till randiga vävar.

Markisen går att manövrera på flera olika sätt. 
Motordriven terrassmarkis är ett självklart 
val idag och därmed även standard. Styr den 
med fjärrkontroll eller smartphone, alternativt  
komplettera med helautomatik som sol- och 
vindvakt. Klassisk vev finns även som val. Man kan 
också komplettera markisen med tak, vilket ger 
ett bra skydd mot väder och vind. 

Hestra Gunnar



26

Outdoor Living

Trevlig skuggplats

Manövreras på flera olika sätt

Hestra Lasse terrassmarkis är  
utvecklad för den lilla altanen eller 
balkongen. Försedd med vikarmar

och motor som standard ger Hestra 
Lasse dig alla möjligheter till en  
trevlig skuggplats på solsidan.

Markisen ger ett mycket gott skydd mot UV-strål-
ning, värme och bländning. Den skapar dessutom 
en trivsam miljö och ett skydd att samlas under 
när solen ligger på. När kvällen kommer bildas ett 
utomhuslikt rum under markisen. Den måttbe-
ställs på centimeternivå och standardprofilerna 
är naturanodiserade, vit- eller svartlackade. Välj 
från breda vävkollektioner med allt från enfärga-
de, melerade till randiga vävar.

Hestra Lasse

Markisen går att manövrera på flera olika sätt. 
Motordriven terrassmarkis är ett självklart 
val idag och därmed även standard. Styr den 
med fjärrkontroll eller smartphone, alternativt  
komplettera med helautomatik som sol- och 
vindvakt. Klassisk vev finns även som val. Man kan 
också komplettera markisen med tak, vilket ger 
ett bra skydd mot väder och vind. 
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Hestra Markis

Hestra Lasse  
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/terrassmarkis/hestra-lasse/
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Hestra August
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/terrassmarkis/hestra-august/
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Outdoor Living

Hestra August är en av våra populära 
terrassmarkiser. Den är utvecklad för 
den generösa altanen eller balkongen, 

med sin imponerande maxbredd på  
7 meter. Försedd med vikarmar och  
motor som standard sätter Hestra  

August guldkant på vardagen.  
Möjlighet finns även att addera  

frontrullgardin.  

Hestra August

För den generösa altanen

Manövrera på flera olika sätt

Markisen ger ett mycket gott skydd mot UV-strål-
ning, värme och bländning. Den skapar dess-
utom en trivsam miljö och ett skydd att samlas 
under när solen ligger på. När kvällen kommer 
bildas ett utomhuslikt rum under markisen. Den 
måttbeställs på centimeternivå och standard- 
profilerna är naturanodiserade, vit- eller svartlack-
ade. Välj från breda vävkollektioner med allt från  
enfärgade, melerade till randiga vävar.

Markisen går att manövrera på flera olika sätt. 
Motordriven terrassmarkis är ett självklart 
val idag och därmed även standard. Styr den 
med fjärrkontroll eller smartphone, alternativt  
komplettera med helautomatik som sol- och 
vindvakt. Klassisk vev finns även som val. Man kan 
också komplettera markisen med tak, vilket ger 
ett bra skydd mot väder och vind. 
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Outdoor Living

Manövreras på flera olika sätt

Skapa utomhuslikt rum

Med Hestra Sven kan du skapa ett  
rejält utomhuslikt rum. Det går att 
addera en ”rullgardin” i terrass- 

markisens front som skyddar mot den 
lågt stående solen och ger en än mer 

upplevd rumskänsla.

Markisen ger ett mycket gott 
skydd mot UV-strålning, värme 
och bländning och skapar dess-
utom en trivsam miljö och ett 
skydd att samlas under när solen 
ligger på. När kvällen kommer 
bildas ett utomhuslikt rum under 
markisen. Den måttbeställs på 
centimeternivå och standard-
profilerna är naturanodiserade, 
vit- eller svartlackade. Välj från 
breda vävkollektioner med allt 
från enfärgade, melerade till 
randiga vävar.

Hestra Sven

Markisen går att manövrera på flera olika sätt. 
Motordriven terrassmarkis är ett självklart 
val idag och därmed även standard. Styr den 
med fjärrkontroll eller smartphone, alternativt  
komplettera med helautomatik som sol- och 
vindvakt. Klassisk vev finns även som val. Man kan 
också komplettera markisen med tak, vilket ger 
ett bra skydd mot väder och vind. 
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Hestra Sven
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/terrassmarkis/hestra-sven/
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Hestra Markis

Hestra Brava  
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/brava/

Hestra Ragnar
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/terrassmarkis/hestra-ragnar/
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Outdoor Living

Skapa en trivsam miljö

Manövrera på flera olika sätt

Hestra Ragnar är en av våra populära 
terrassmarkiser. Med sin stilrena front 

blir markisen både ett smycke på  
fasaden samtidigt som den smälter in  

i densamma. Möjlighet finns även  
att addera frontrullgardin.  

Markisen ger ett mycket gott skydd mot UV-strålning, vär-
me och bländning. Den skapar dessutom en trivsam miljö och 
en skydd att samlas under när solen ligger på. När kvällen kom-
mer bildas ett utomhuslikt rum under markisen. Markisen mått- 
beställs på centimeternivå och standardprofilerna är natur- 
anodiserade, vita- eller svartlackade. Valmöjligheterna av väv är väl 
tilltagna. Gör markisen unik med matchande väv till fasaden eller 
avvik helt i val av kulör. Välj mellan allt från enfärgade, melerade till 
randiga vävar. Hestra Ragnar är en semikassett där väven ligger helt 
inkapslad och skyddas därmed från väder och vind.

Hestra Ragnar
Markisen går att manövrera på flera olika sätt. 
Motordriven terrassmarkis är ett självklart 
val idag och därmed även standard. Styr den 
med fjärrkontroll eller smartphone, alternativt  
komplettera med helautomatik som sol- och 
vindvakt. Klassisk vev finns även som val. 
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Hestra Erland & Erland Large 
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/terrassmarkis/hestra-erland/
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Outdoor Living

Manövreras på flera olika sätt

Ett flexibelt solskydd

Hestra Erland Large är en av våra  
premium markiser. Markisen är kraf-

tigt i sin konstruktion men bygger inte 
mer än vad en klassisk markis gör. Den 

är helt inkapslad vilket ger maximalt 
skydd för väven. Terrassmarkisen är 
ett flexibelt solskydd som kan skapa 

stora ytor av skuggläge på altanen, när 
vi själva önskar. Hestra Erland Large 

bjuder in till ett maxmått på 7 meter i 
bredd vid 3,5 meters utfall. 

Markisen ger ett mycket gott skydd mot UV-strål-
ning, värme och bländning. Den skapar dessutom 
en trivsam miljö och en skydd att samlas under 
när solen ligger på. När kvällen kommer bildas ett 
utomhuslikt rum under markisen. Markisen mått-
beställs på centimeternivå och standardprofiler-
na är naturanodiserade, vita- eller svartlackade. 
Valmöjligheterna av väv är väl tilltagna. Gör marki-
sen unik med matchande väv till fasaden eller av-
vik helt i val av kulör. Välj mellan allt från enfärga-
de, melerade till randiga vävar. Hestra Erland och 
Hestra Erland Large är en semikassett där väven  
ligger helt inkapslad och skyddas  från väder och 
vind.

Hestra Erland  & 
Hestra Erland Large

Markisen går att manövrera på flera olika sätt. 
Motordriven terrassmarkis är ett självklart 
val idag och därmed även standard. Styr den 
med fjärrkontroll eller smartphone, alternativt  
komplettera med helautomatik som sol- och 
vindvakt. Klassisk vev finns även som val. 



36

Outdoor Living

Flexibel dubbelmarkis

Manövrera på flera olika sätt

Stabil, flexibel och smidig lösning av 
solskydd som bildar en plats likt ett 
uterum. Hestra Helmer är en helt  

fristående dubbelmarkis och går att 
placera på de flesta underlag. 

Markisen ger ett mycket gott skydd mot UV-strål-
ning, värme och bländning. Den skapar dessutom 
en trivsam miljö och ett skydd att samlas under 
när solen ligger på. När kvällen kommer bildas ett 
utomhuslikt rum under markisen. Markisen mått-
beställs och standardprofilerna är vitlackade.  
Valmöjligheterna av väv är väl tilltagna. Välj mellan 
allt från enfärgade, melerade till randiga vävar.

Markisen går att manövrera på flera olika sätt. 
Motordrivet är ett självklart val idag och därmed 
även standard. Styr den med fjärrkontroll eller 
smartphone, alternativt komplettera med hel- 
automatik som sol- och vindvakt. Klassisk vev 
finns även som val.  

Hestra Helmer
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Hestra Markis

Hestra Helmer
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/terrassmarkis/hestra-helmer/
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Hestra Markis

Hestra Kurt  
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/terrassmarkis/hestra-kurt
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Outdoor Living

Pergolazipen ger en trevlig  
förlängning på huset och även  

möjlighet till förlängning av årstiderna. 
Tidig vår och sen höst med en infra-

värmare under pergolan ger en trevlig 
utemiljö som skyddas från sol och 

regn. Den imponerande duk- 
spänningen på väven gör att den tål 

mycket regn, hela 50 liter/m2 i timmen 
vid en lutning på 8°.

Hestra Kurt

Motordriven med helautomatik som alternativ

Vattenavrinning och lövsil

Kurt monteras direkt i vägg samt i främre stolpar. 
Fronten på pergolan är försedd med vattenavrin-
ning och lövsil, där vattnet sedan letar sig vidare 
ner i stolparna. Kurt går även att montera ovanpå 
befintlig pergola med en lutning från 0-20°.

Profilerna går att få i en rad olika kulörer för 
att matcha fasad och omgivning. Välj vattentäta 
vävar i en bred kollektion och komplettera gär-
na med dimbar ledbelysning för att skapa rätta 
känslan under ”taket”.  

Pergolan är motordriven och regleras med hjälp 
av fjärrkontroll eller smartphone, alternativt 
komplettera med helautomatik som sol- och 
vindvakt, där pergolan sköter sig helt själv under 
dygnets alla timmar. 
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Outdoor Living

Manövreras med handkraft

Matcha med övriga markiser

Skapa lä och insynsskyd på favorit- 
platsen med hjälp av Hestra Björn. 
Sidomarkisen är en smidig produkt 

som ger möjlighet att ”boa in” 
alternativt öppna upp.  

Sidomarkisen förses med antingen klassisk tät 
markisväv eller screenväv. Screenväven behål-
ler utsikten och solen silas då istället genom 
den glest vävda väven. Sidomarkisen finns i fasta 
höjder om 120, 140, 160 centimeter, med utfall 
på 200, 250, 300 centimeter. Välj mellan breda  
kollektioner med allt från enfärgade, melera-
de till randiga vävar. Perfekt att matcha sido- 
markisens väv med övriga markiser på fasaden. 

Sidomarkisen manövreras med hjälp av hand-
kraft. Ett handtag sitter mitt på sidomarkisens 
front och med handkraft dras markisväven ut och 
in med hjälp av en fjäder. När markisen fälls in 
rullas den ihop i kassetten och omsluts helt och 
hållet. Väven skyddas mot vind och väta.  

Hestra Björn
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Hestra Björn
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/sidomarkis/hestra-bjorn/
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Hestra Markis

Hestra Rune
Läs mer på hestramarkis.se/outdoor/sidomarkis/hestra-rune/
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Outdoor Living

Hestra Rune

Manövreras med handkraft

Screenväven behåller utsikten

Sidomarkisen är rejäl och skapar vind 
och insynsskydd på altanen.  

Perfekt att komplettera vid sidan  
av en terrassmarkis med möjlighet  

att matcha väv. Mått anpassas  
dessutom på centimeternivå för  

att passa perfekt.

Sidomarkisen förses med antingen klassisk tät 
markisväv eller screenväv. Screenväven behåller 
utsikten och solen silas då istället genom den 
glest vävda väven. Välj mellan breda kollektioner 
med allt från enfärgade, melerade till randiga vä-
var. Perfekt att matcha sidomarkisens väv med 
övriga markiser på fasaden. Sidomarkisen finns i 
höjder mellan 116–250 centimeter med utfall på 
upp till 4 meter.

Sidomarkisen manövreras med hjälp av hand-
kraft. Ett handtag sitter mitt på sidomarkisens 
front och med handkraft dras markisväven ut 
och fästs i frontstolpe eller väggfäste. Kassetten 
är försedd med en broms som gör produkten 
barnsäker när väven rullas in tillbaka i kassetten.  
När markisen fälls in rullas den ihop i kassetten 
och omsluts helt och hållet. Väven skyddas mot 
vind och väta.  
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The story

Det är nu över 70 år sedan den småländska fabriken 
grundades av familjen Rudén. Idag drivs den av tredje 
generationen vilka har byggt upp en stor familj av enga-
gerade och erfarna medarbetare. Genom dem är Hestra 
Markis en pålitlig partner, vilka tillsammans erbjuder 
lösningar som förenklar och förgyller vardagen. Det 
breda och djupa sortimentet i kombination med djupt 
kunnande inom produktion ger kunderna nya möjlig-
heter till valfrihet och flexibilitet. Med vacker design, 
smarta system och hög kvalité får den som väljer en 
produkt från Hestra Markis med all säkerhet känslan av 
att man gjort det bästa valet för sitt hem. 

Solskydd för alla lägen
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The story
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Drivkraften och egenskaperna 
som låg till grund för bildandet 
av AB Hestra Markisfabrik år 
1948 har löpt som en röd tråd 
genom generationer och är idag 
mer närvarande än någonsin. 
Familjekänslan, hantverket och 

därtill framåtsträvan har varit 
grunder i vår verksamhet i de-
cennier. För oss är arvet viktigt 
och vi har övertygelsen om att 
vi måste lära oss historien för 
att kunna skapa framtiden.

Första generationen - 
The beginning
1948 startade Ragnar & Ingrid 
Rudén det som idag är Hestra 
Markis. Tillsammans förverk-
ligade de sin dröm när de i 
sin källare startade AB Hestra 
Markisfabrik. Ragnar och Ingrid 
kompletterade varandra väl. 
Med teknisk kompentens,  
affärssinne och hög arbetsmoral 
lade de grunden för den verk-
samhet vi ser idag. De förstod 
tidigt vikten av ett gott samar-
bete och ända sedan starten 
har devisen ”teamwork ma-
kes the dream work” följt oss!  
1956 förverkligade paret ytter-
ligare en dröm när Åbrinken 3 
byggdes. En ny villa med kom-

binerad verkstad och livsstilen 
som egenföretagare var ett  
faktum. 1960 gör Ragnar och 
Ingrid en riktig stjärnrekry-
tering. Det är Ingvar Larsson 
som påbörjar sin karriär i bola-
get, blott 14 år gammal. Ingvar  
jobbar sedan hela sin aktiva 
karriär på Hestra Markis fram 
tills att han går i pension 54 år 
senare!

Andra generationen
1976 kliver Hestra Markis in i en 
ny fas med andra generationen 
som ägare. Efter många år och 
nära arbete sida vid sida om sin 
far tar Håkan Rudén beslutet 
att kliva in i bolaget. Ingrid som 
alltid haft extra omsorg rörande 
familjen är tveksam och undrar 

om Håkan vet vad han ger sig in 
på. Det kräver sina uppoffring-
ar, hårt arbete och fritiden är 
ett minne blott. För Håkan är 
dock valet självklart och med 
sin nyfunna kärlek Gunnel vid 
sin sida får han extra energi. Likt  
Ingrid och Ragnar gör Gunnel och  
Håkan företaget till sitt livspro-
jekt. Långsiktighet och stabilitet 
präglar verksamheten. Bolaget 
blir en del av Gunnel och Hå-
kan. Varken som personer eller 

The story

Ingrid & Ragnar Rudén

Vår Story
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The story

företag syns och hörs de inte mest, men 
finns alltid där. Det blir ett framgångs-
koncept. Att verka utan att synas, kanske 
en vanlig småländsk företeelse, är verk-
ligen en träffande beskrivning av ägar- 
familjen och bolaget under denna  
period. Med små medel utvecklas verk-
samheten ytterligare och nya sam-
arbeten trillar in, nästan uteslutande 
på rekommendationer från befintliga  
kunder. Vi säger ”trillar in” eftersom det 
i mångt och mycket, om inte uteslutan-
de, var kunderna som ringde på. Där 
bakom jobbade Gunnel och Håkan hårt 
för att skapa möjligheter till stolpe in. 
Det jagas inte nytt utan fokus ligger först 
och främst på det man har och på gäng-
et som jobbar. Störst fokus får absolut 
produkterna och produktionen som är 
Håkans stora intresse, medan Gunnel syr 
dukar samtidigt som hon tar hand om  
familjen, dvs de anställda. Idogt arbete 
ger resultat och verksamheten växer. 
Det byggs en fabrik och efter många 
tusen arbetstimmar, sena kvällar och 
helgarbete är vi framme vid millennium-
skiftet. Företagets positiva utveckling 
fortsätter och marknadsarbetet blir nu 
mer påtagligt. Med småländsk försiktig-
het lanseras en ny profil och resultatet 
låter inte vänta på sig, i takt med att  
affärerna växer engageras också fler och 
fler familjemedlemmar. Hestra Markis 
står redo att ta nästa kliv.

Tredje generationen – The future
2018 och det är dags för ett nytt  
generationsskifte när Annette Rudén 
Johansson och Pär Johansson kliver in 
i bolaget. Återigen är det ett ägarpar 
som gillar att jobba i bakgrunden. Men  
jobbas gör det för fullt med samma mål-
inriktade fokus som tidigare. Det byggs 
en ny fabrik och satsas för komman-
de expansion, fortsatt med fokus på  
produkten och medarbetarna bakom 
den. AB Hestra Markisfabrik har nu gått 
från Ragnar och Ingrids egen lilla låda 
till det etablerade företaget Hestra  
Markis AB med många entusiastiska och 
självgående medarbetare. Fortfaran-
de med samma grundvärdering om att 
”teamwork makes the dream work”! 
Nu sitter flera generationers kunskap 
hos de många medarbetarna likväl som 
hos ägarna, alla fast beslutna om att 
föra arvet vidare! Familjekänslan, hant-
verket och framåtsträvan finns i blodet. 
Efterfrågan på produkter från Hestra är 
större än någonsin och stora investe-
ringar görs med sikte på framtiden.  
Nu skrivs nya årtal in i historien. Med 
företaget som livsstil lever och an-
das familjen Johansson Rudén Hestra  
Markis. Behöver vi förtydliga att i famil-
jen inbegrips inte bara de tre barnen på 
hemmaplan utan även bolaget och alla 
medarbetare som skämtsamt brukar  
benämnas som det ”fjärde” barnet!

Stay tuned!
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Hestra Markis
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I vårt sortiment av Indoor Living finns alla typer av solskydd,  
alltifrån modernt och elegant designade till mer standard- 

betonade produkter. Samtliga präglas dock av gedigen kvalitet, 
anpassad funktion och god design. Kombinerat med vår breda 
vävkollektion ger det dig oändliga möjligheter att skräddarsy  

just den solskyddsprodukt du vill ha.
 

Indoor Living

The
Indoor

Living
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Indoor Living

Med sitt kaxiga utseende och slående 
funktion har den klassiska persiennen

fått ett lyft. Aluminiumpersiennen i  
50 millimeter breda lameller är en
läcker detalj i ett rum. Både som  
solskydd och som avskärmning. 

Hestra Majken

Tilta lamellerna på Hestra Majken beroende på 
hur mycket ljus eller insyn som önskas. Persien-
nen är flexibel i sitt utförande och beställs på 
millimeternivå för att passa perfekt. Det går även 
att få lamellerna i bredderna 16, 25 och 30 milli-
meter. Dessa bredder är vanligt förekomande i till 
exempel sovrum. Hestra Majken går att göra upp 
till 9 m2 stor. Monteras med upphängningsbeslag 
i nisch eller fönsterkarm, vilket gör det enkelt att 
”snäppa” upp persiennen utan verktyg. Manövre-
ringen sker antingen med handkraft eller motor.
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Hestra Markis

Hestra Majken
Läs mer på hestramarkis.se/indoor/hestra-majken/
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Hestra Greta
Läs mer på hestramarkis.se/indoor/hestra-greta/
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Indoor Living

Plisségardinen är ett tidlöst  
solskydd. Med den veckade väven i  

20 eller 32 millimeters veck ges 
plisségardinen en spännande och  

böljande effekt. Den brukar jämföras 
med en modernare variant av persienn, 

men ännu mer flexibel.

Hestra Greta

Tack vare sitt flexibla utförande så passar den 
till nästan alla typer av fönster. Sneda-, höga-, 
låga- och även takfönster. Flexibel även när det 
kommer till insyn. Till exempel som modellen på 
bilden som är spänd på linor vilket ger möjlighet 
att justera väven uppifrån och ner eller nerifrån 
och upp, i precis den höjd som insyns- eller sol-
skyddet önskas.

Välj mellan allt från skira vävar med linnestruktur, 
klassik vit eller mörkläggande väv.

Passar nästan alla fönster

Regleras på flera sätt

Plisségardinen kan regleras med klassisk lina likt 
en persienn, alternativt med litet nätt hand-
tag. Men idag är även motor ett självklart val för 
många. Solskyddet kan då styras med hjälp av 
fjärrkontroll eller appstyrning. Allt för att sätta 
guldkant på vardagen.
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Indoor Living

Med klimat och design i fokus är 
Hestra Ingrid det självklara valet av 

invändigt solskydd. Duettgardinen är 
tillverkad av unika cellvävar som ger 
en isolerande effekt, året om. Håller 

kylan och kallras ute på vintern  
men stänger även ute värmen  

på sommaren.

Hestra Ingrid

Passar nästa alla fönster

Välj mellan olika vävar

Regleras på olika sätt

Tack vare sitt flexibla utförande så passar den till 
nästan alla typer av fönster. Sneda-, höga-, låga- 
och även takfönster. Flexibel även när det kom-
mer till insyn. Till exempel finns det en modell som 
är spänd på linor vilket ger möjlighet att justera 
väven uppifrån och ner eller nerifrån och upp,  
i precis den höjd som insyns- eller solskyddet 
önskas.

Välj mellan allt från skira vävar med linnestruktur, 
till klassik vit- eller mörkläggande väv. Med den 
mörkläggande väven tillsammans med modellen 
Light block ger duettgardinen total mörkläggning 
i till exempel ett sovrum, samtidigt som den är en 
snygg gardin som mjukar upp rummet.

Vävarna är lätta att sköta, slitstarka, tvättbara 
och motståndskraftiga mot smuts.

Duettegardinen kan regleras med klassisk lina likt 
en persienn, alternativt med ett litet nätt hand-
tag. Men idag är även motor ett självklart val för 
många. Solskyddet kan då styras med hjälp av 
fjärrkontoll eller appstyrning. Allt för att sätta 
guldkant på vardagen.
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Hestra Markis

Hestra Ingrid
Läs mer på hestramarkis.se/indoor/hestra-ingrid/
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Hestra Markis

Hestra Dagny 
Läs mer på hestramarkis.se/indoor/hestra-dagny/
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Indoor Living

Rullgardinen har fått ett rejält  
”facelift” med sina snygga avslutnings-

lister, kassetter och detaljer i flera 
färger. Hestra Dagny erbjuder breda 
val av allt från täta vävar till screen-

vävar och med möjlighet till app- 
styrning. Rullgardinen är en av våra 
största invändiga produkter.  Mått-

anpassa rullgardinen på millimeternivå 
med en maxbredd på largemodellen 

med 400 x 400 centimeter.

Hestra Dagny

Tack vare sitt flexibla utseende så passar den till nästan 
alla typer av fönster. Dessutom med olika modeller från 
Small till Large och med eller utan monteringsskena till 
kassett. Flexibel även när det kommer till manövrering 
med kulkedja i plast som standard, alternativt kromad 
kulkedja, softraise eller motor. Motordriven rullgardin 
är ett självklart val idag för många. Styr den med fjärr-
kontroll eller smartphone, alternativt komplettera med  
helautomatik som solvakt. 

Passar nästan alla fönster

För den med designöga
Välj mellan allt från klassiska vävar till vävar med 
linnestruktur, mörkläggande väv, eller som på 
bilden screenväv. Screenväven ger en häftig  
effekt och möjlighet att bibehålla utsikten när 
solskyddet är nerdraget. Ett riktigt smycke för 
den med designöga.
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Indoor Living

Ett välgjort hantverk ligger bakom 
lamellgardinen. Med måttbeställd 

skena och exakt uträknat antal  
lameller är Lilly ett ypperligt solskydd 
som skräddarsys på millimeternivå. 
Både på stora fönsterpartier som i 

sneda fönster som går ända 
upp i nock. 

Hestra Lilly

Flexibel och välgjort hantverk

Välj mellan flera olika vävar

Lamellgardinen är uppbyggd just på lameller  
89 mm eller 127 mm breda, som går på en räls 
efter varandra och vinklas mer eller mindre bero-
ende på vilket ljusinsläpp eller insyn som önskas. 
Manövreringen sker antingen med kulkedja som 
är standard eller med dragstav. Linor reglerar 
vinkeln på lamellerna. Välj mellan mittöppning 
på gardinen eller öppning från vardera sida. Även 
motoriserad skena är väldigt vanligt idag. Styr 
den med fjärrkontroll eller smartphone, alterna-
tivt komplettera med helautomatik som solvakt. 
Guldkant på vardagen!

Välj mellan en rad olika vävar, allt från mörkläg-
gande vävar till screenvävar, där utsikten bibe-
hålls. Även tekniska vävar med metalliserad bak-
sida finns i vår breda vävkollektion. Profiler och 
detaljer finns i svart, vitt och grått. Allt för att få 
harmoni i rummet.
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Hestra Markis

Hestra Lilly 
Läs mer på hestramarkis.se/indoor/hestra-lilly/
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Vår
design
studio

Vår egen sysal utgör hjärtat i verksamheten. Det är här den blivande  
markisens resa börjar, hantverket tar fart och kommer sedan ut till  

fabrikens olika monteringsstationer.
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Markisens resa börjar här
Vår egen sysal utgör hjärtat i 
verksamheten. Många timmar,  
tidiga mornar och sena kvällar  
ligger bakom den precision och 
volym som sysalen håller. Det 
är här hantverket utförs och vår 
nyfikenhet kring nya tekniker, 
maskiner och idéer verkar aldrig 
mattas av. Det är i sysalen den 
blivande markisens resa börjar. 
Det är här den tar fart och slussas 
vidare ut till fabrikens olika mon-
teringsstationer. 

Noggrannhet och precision
Med åren har vi samlat på oss 
en unik erfarenhet och kunskap,  
vilket ger dig det lilla extra i din 
produkt. Från starten 1948 och 
sömnad vid köksbordet har vi nu 
en modern och effektiv maskin-
park ombesörjd av en erfaren 
personalstyrka. Produktionen är 
till viss del automatiserad, men 
alla moment sker med stor nog-
grannhet och precision. Våra 
leverantörer av vävar är noga 
utvalda och sortimentet vi till-
handahåller är formgivet i egna 
designstudios. Färger och möns-
ter utgår från ett skandinaviskt 
perspektiv och helt i linje med vår 
ambition om att förgylla omgiv-
ningen runt omkring. 

Design Studio

Vävarna är tillverkade av spinn-
färgad akryl enligt högsta kva-
litetsstandard. De håller högsta 
färgäkthet och de är smuts- och 
vattenavvisande. En bred och  
gedigen vävkollektion ger valfri-
het och flexibilitet i valet av färg.

"Våra leverantörer  
av vävar är noga 

utvalda"
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Design Studio
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Hestra Markis
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The  
Products

På följande sidor har vi samlat  
teknisk information gällande  

samtliga våra produkter.
 

Outdoor Living
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Hestra Tage

Hestra Bertil

Hestra Tage Large

Hestra Olle

Maxbredd: 3.4 m.
Armutfall: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm.
Profiler: Naturanodiserad, vit eller svart struktur.
Manövrering: Bandreglage, vev eller motor.
Vindklass: 3 enligt EN13561.
Kappa: Rak eller vågig.

Maxbredd: 3.2 m/enhet. 
Maxhöjd: 2.4 m. 
Går att seriekoppla.
Profiler: Naturanodiserad, vit eller svart struktur.
Manövrering: Bandreglage, vev eller motor.
Vindklass: 3 enligt EN13561.

Maxbredd: 5.6 m/enhet
Armutfall: 40, 50,60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 cm.
Går att seriekoppla.
Profiler: Naturanodiserad, vit eller svart struktur.
Manövrering: Bandreglage, vev eller motor.
Vindklass: 3 enligt EN13561. Går att seriekoppla.
Kappa: Rak eller vågig.

Maxbredd: 2.5 m. 
Maxhöjd: 2.8 m.
Profiler: Naturanodiserad, vit eller svart struktur.
Manövrering: Bandreglage eller motor.
Vindklass: 3 enligt EN13561.

Outdoor Living
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Hestra Erik

Hestra Ingvar

Hestra Otto

Hestra Gunnar

Maxbredd: 3.0 m/enhet.
Maxhöjd: 3.0 m.
Går att seriekoppla, max 3 st.
Profiler: Naturanodiserad eller vit.
Manövrering: Vev eller motor.
Vindklass: 3 enligt EN13561.

Maxbredd: 6.0 m.
Armutfall: 50 cm - 2.0 m.
Profiler: Naturanodiserad.
Manövrering: Linuppdrag eller motor.
Vindklass: 3 enligt EN13561.
Kappa: Rak eller vågig.

Maxbredd: 4.0 m.
Maxhöjd: 3.5 m.
Profiler: Naturanodiserad, vit eller svart struktur.
Manövrering: Motor.
Vindklass: 4 enligt TUV Nederländerna (= 20 m/s).

Maxbredd: 7.0 m.
Armutfall: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 m.
Profiler: Grå, vit eller svart struktur.
Manövrering: Motoriserad eller vev.
Vindklass: 2 enligt EN13561.
Kappa: Rak eller vågig.
Montering: Kombikonsol, väggkonsol eller flexibel  
monteringskonsol för snedtak. 

Outdoor Living
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Hestra Lasse

Hestra Sven

Hestra August

Hestra Ragnar

Maxbredd: 5.0 m.
Armutfall: 1.5, 2.0, 2.5 m.
Profiler: Grå, vit eller svart struktur.
Manövrering: Motoriserad eller vev.
Vindklass: 3 enligt EN13561.
Kappa: Rak eller vågig.
Montering: Kombikonsol, väggkonsol eller  
flexibel monteringskonsol för snedtak. 

Maxbredd: 7 m.
Armutfall: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 m.
Profiler: Naturanodiserad, vit eller svart struktur.
Manövrering: Motoriserad eller vev.
Vindklass: 2 enligt EN13561.
Kappa: Rak eller vågig. 
Montering: Vägg,- takkonsol eller flexibel  
monteringskonsol för snedtak. 
Tillval: Frontrullgardin

Maxbredd: 7.0 m.
Armutfall: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 m.
Profiler: Grå, vit eller svart struktur.
Manövrering: Motoriserad eller vev.
Vindklass: 2 enligt EN13561.
Kappa: Rak eller vågig.
Montering: Kombikonsol, väggkonsol eller flexibel  
monteringskonsol för snedtak. 
Tillval: Frontrullgardin 

Maxbredd: 7 m.
Armutfall: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 m.
Profiler: Naturanodiserad, vit eller svart struktur.
Manövrering: Motoriserad eller vev.
Vindklass: 2 enligt EN13561.
Kappa: Ej standard.
Montering:  Vägg,- takkonsol eller flexibel  
monteringskonsol för snedtak. 
 

Outdoor Living
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Hestra Erland

Hestra Kurt

Hestra Helmer

Hestra Björn

Maxbredd: 7.0 m.
Armutfall: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 m.
Profiler: Naturanodiserad, vit, eller svart struktur.
Manövrering: Motoriserad eller vev.
Vindklass: 2 enligt EN13561.
Kappa: Ej standard.
Montering: Vägg- eller takkonsol. 

Maxbredd: 5.0 m.
Utfall: 5.0 m.
Profiler: Grå, vit eller svart struktur.
Manövrering: Motor.
Vindklass: 4 enligt EN13561.
Montering: Vägg eller uppe på befintlig pergola.

Maxbredd: 6.0 m.
Armutfall: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m.
Profiler: Vit.
Manövrering: Motoriserad eller vev.
Vindklass: 2 enligt EN13561.
Kappa: Ej standard.
Montering: Välj mellan tre olika fötter. Fot A standard.

Höjd: 1.2, 1.4, 1.6 m
Utfall: 2.0, 2.5, 3.0 m
Profiler: Grå.
Manövrering: Manuell.
Montering: Väggkonsol. 

Outdoor Living
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Hestra Rune

Hestra Majken

Höjd: 1.16–2.5 m
Utfall: Upp till 4.0 m.
Profiler: Naturanodiserad, vit eller svart struktur.
Manövrering: Manuell.
Montering: Väggkonsol. .

Maxbredd: 3.3 m.
Höjd: 3 m.
Profiler: Flera olika färger i kollektion.
Manövrering: Lina, vev eller motoriserad.
Montering: Upphängningsbeslag.

Outdoor/Indoor Living

Indoor
Living
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Hestra Greta

Hestra Dagny

Hestra Ingrid

Hestra Lilly

Maxbredd: 2.4 m.
Minsta bredd: 15 cm.
Maxhöjd: 3.0 m. .
Profiler: Vit-, svart- eller grålackad.
Montering: Tak eller vägg.
Manövrering: Lina, handtag eller motoriserad.

Maxbredd: 4.4 m.
Minsta bredd: 15 cm.
Maxhöjd: 3.0 m.
Profiler: Vit-, svart-  eller grålackad.
Montering: Tak eller vägg.
Manövrering: Lina, handtag eller motoriserad.

Maxbredd:  6.8 m.
Maxhöjd: 4.0 m.
Profiler: Vit, svart eller naturanodiserad.
Manövrering: Kulkedja, dragstav eller motoriserad.
Montering: Monteringsskena med clips.
Välj mellan höger- eller vänsterställd öppning, 
alternativt mittöppning. 

Indoor Living

Maxbredd:  4.0 m - vid modell Large.
Maxhöjd: 4.0 m - vid modell Large.
Går att seriekoppla.
Profiler: Vit, svart eller naturanodiserad.
Manövrering: Kulkedja, softrise eller motoriserad.
Montering: Gavelbeslag, monteringsskena med clips.
Total mörkläggning vid tillval av sidoskenor.
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Hestra Markis är en av Sveriges största fristående  
tillverkare av interiöra och exteriöra solskydds-

produkter. Våra produktionsanläggningar i Hestra och  
Norsjö förser sedan 1948 den svenska och nordiska  

marknaden med högkvalitativa och flexibla 
solskyddsprodukter för alla lägen och alla  

typer av hus.

Solskydd  
för alla lägen
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