Om Jyllands Markisefabrik A/S
Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende
og mest erfarne producenter og leverandører af
solafskærmning.

Gør drømmen til
virkelighed

Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og
vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed,
når den helt rigtige løsning skal findes.
Vores montører er alle faglærte med stor erfaring,
og vi har montører i Jylland, på Fyn og på Sjælland.

Uforpligtende besøg og tilbud
Bestil et uforpligtende besøg, hvor vores konsulent
gennemgår de forskellige muligheder ud fra Jeres
specifikke behov og ønsker. Se de mange forskellige farver og dessins, og lad vores konsulent tage
de nødvendige mål, der kan danne grundlag for et
efterfølgende tilbud.
Kontakt os på 86 22 75 00 eller adm@j-m.dk
BESØG

OPMÅLING

TILBUD

Professionel solafskærmning ude og inde siden 1946
• Markiser til terrassen og gårdhaven
• Vinduesmarkiser
• Dugskift
• Service og reparation i hele landet

Professionel solafskærmning

Screens - udvendige rullegardiner

Vi har specialiseret os i skræddersyede løsninger, hvor vi fremstiller hver
enkelt opgave ud fra dine behov og drømme. Vi anvender udelukkende
materialer i markedets højeste kvalitet, der kan holde til det danske omskiftelige vejr.

Mange huse bliver i dag bygget med store glasfacader, hvor dagslyset
frit kan strømme ind. Vi har brug for dagslyset, men i de varme sommermåneder kan det give problemer med alt for høje indetemperaturer. Vores
udvendige screens lukker lyset ind samtidig med, at de kun lader ca. 4 % af
solens strålevarme komme ind i rummet.

Åben eller lukket markise
Vores åbne markiser hænger ideelt under et udhæng, hvor markisens dug
og arme bliver beskyttet. Hvis din terrassemarkise hænger frit, anbefaler vi
i stedet en af vores modeller med en lukket kassette. Vælg mellem manuel
eller elektrisk betjening, fuldautomatisk sol- og vindautomatik samt muligheden for at styre markisen fra din smartphone.

Dugskift
En kvalitetsmarkise er en investering, der holder i rigtig mange år. Selve
dugen kan dog med tiden blive snavset og slidt. Vi tilbyder at skifte dugen
og har et udvalg på mere end 300 forskellige farver og dessiner.

Besøg vores udstilling efter aftale: Møgelgårdsvej 7 | DK-8520 Lystrup
Kontakt os på: telefon 86 22 75 00 | adm@j-m.dk | www.j-m.dk

Service og reparation i hele landet
Et årligt eftersyn er med til at forlænge levetiden på din markise. Vi tilbyder
service og reparation af alle former for solafskærmning.

Priser
Prisen på en markise afhænger af mange forskellige faktorer som type,
størrelse, betjening og montering. Vi tilbyder derfor altid et uforpligtende
konsulentbesøg efterfulgt af et tilbud.
Lad dig inspirere af vores mange løsninger på www.j-m.dk og bestil et
uforpligtende besøg på 86 22 75 00 eller adm@j-m.dk.

