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En svensk sommar kan vara alldeles
underbar med lagom värme och sol.
En god middag eller en svalkande drink
en härlig sommarkväll vid en kaj med
kvällsbris och solnedgång.
En svensk sommar kan också vara regnig,
blåsig och kall. En god middag på en
uteservering är inte att tänka på när regnet
öser ner och dränker både mat och dryck.
Nu har du som restaurangägare chansen
att maximera antalet kunder även när
vädret är dåligt. Det gäller bara för dig
att välja vilken av våra fina markiser som
passar bäst. Ställ dig följande frågor: Hur
stor är din uteservering? Är den i direkt
anslutning till restaurangen? Finns det
redan något ramverk? När du väl läst
igenom den här broschyren och inspirerats,
tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi
dig att räkna. Och du, vi lovar, detta är en
investering som betalar sig snabbt!

Fler gäster
Vi har lösningarna som både är
snygga och praktiska. Skapa en härlig
täckt oas för servering ute. I vårt
produktutbud har vi många varianter
av restaurangmarkiser. Nu har du
möjlighet att skapa plats för fler bord
och servera nya kunder.

oavsett väder
För handen på hjärtat, visst vill de allra flesta kunna
sitta ute en svensk sommar, oavsett väder? Och med
någon av våra produkter som är riktigt vindtåliga
och anpassade för regniga svenska somrar, så är
problemet löst!

Yta ute ökar
intäkten
Vid högsäsong kan en sittplats omsätta
ca 4000 kr per dag, från lunch till
kväll. Varje plats tar 1.5 m² i anspråk.
I tabellen nedan ser ni lätt hur mycket
pengar det skulle generera i intäkter
per produkt, beräknat på produktens
maxstorlek.

Produkt

Bygglov
behövs inte
Utan krav på bygglov ökar möjligheten till
en attraktiv placering av uteserveringen.
Markisen står stadigt utan hål i marken på
två ben som förankras med tyngder.

AMA RA90:
en fullsatt
satellit
Mitt på torget. På innergården eller i en
lummig park. Var vill du ha en fristående,
väderskyddad serveringsyta? Hur långt
från köket kan du servera mat?

Tre på rad
GER 133 m2
En mötesplats som uppmärksammas.
En servering som är rationell. Mer yta
har flera fördelar. Tre markiser kan
seriekopplas utan irriterande glipor.
Ytan ”under tak” blir lika stor som en
vanlig villa.

Maxstorlek

Sitt- Omsättning
platser per dag

RA 20

25 m²

16

64 000

RA 40

105 m²

70

280 000

RA 50

36 m²

24

96 000

RA 72

60 m²

40

160 000

RA 73

82 m²

54

216 000

RA 74

120 m²

80

320 000

RA 76

120 m²

80

320 000

RA 90

133 m²

89

356 000

90 m²

60

240 000

Senator

En investering i en av våra markiser
betalar sig snart som ni ser!
Om markisen behöver vara större, finns
det alltid möjlighet att seriekoppla
dem eller montera flera bredvid
varandra.
Med tillval i form av ex vindstag,
kvartsvärmare, lite musik och i vissa
fall väggar, har ni skapat en härlig
möjlighet till en lång utesäsong för
restaurangen, caféet eller hotellet.

väv
Allvädersduk: Dickson Orchestra Max,
förutom RA 90, som har Sunrain duk
(PVC).

Börja tidigt,
stäng sent
Inbyggd kvalitet förlänger din utesäsong.
Med tillval som belysning och
kvartsvärmare är markisen rustad för vår
och höst – eller kulna dagar med ”svenskt
sommarväder”.

FÄRG
Stativet finns som standard i vit och
silver.
Valfri färg finns som tillval. (RA70
serien finns också i antracitgrå)

AMA RA70-SERIEN:
pergola
RA70-serien funkar lika bra i regn som
i sol och tack vare en fiffig lösning med
kuggremssystem sitter duken stadigt i
sidostyrningen. Därför klarar RA70-serien
vindutsatta lägen mycket bra.
En produkt som klarar en svensk sommar
utan problem.
Fungerar lika bra på en restaurang,
ett hotell eller en vanlig villa.
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För en härlig uteservering på upp till
135 m2, under tak, passar denna
produkt. Den är robust och elegant med
ramverk i aluminium och förses med
två eller fyra ben.

Om ni redan har ett ramverk eller
stativ, eller bygger ett eget fungerar
själva grundprodukten med duk och
skyddstak fint.

Om man vill optimera uteserveringen
ytterligare, är det lätt att installera
väggar av glas eller rullgardiner för att
skapa ett helt väderskyddat uterum.

AMA SENATOR:
En robust och samtidigt ovanligt smäcker
pergolamarkis som klarar de flesta väder.
Konstruktionen är i aluminium med en
kassettlåda som skyddar duken när den
är inrullad.
Senator manövreras med motor. Tillbehör
som bärande stativ till sadelmontage,
takplåt, hängrännor, stuprör samt
gavlar ger ett komplett och flexibelt
markissystem.
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AMA RA40:
pergola markis
Funkar utmärkt på en restaurang.
Med sin speciella konstruktion kan
markisen byggas hela 15 meter bred,
utan glipor i väven. Det skapar en
enhetlig och sammanhängande duk.
Vill man, kompletterar man med
väggar av väv eller glas.
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funktion

Börja tidigt,
stäng sent

Funkar utmärkt i alla väder. Om det
regnar kör man enkelt ner markisen
hela vägen mot marken. Dess speciella
konstruktion göra att motorn går tyst
och mjukt.

Inbyggd kvalitet förlänger din utesäsong. Med tillval som belysning och
kvartsvärmare är markisen rustad för
vår och höst – eller kulna dagar med
”svenskt sommarväder”.

AMA RA50:
takmarkis
Behöver du montera ett solskydd på ett
udda fönster? Då har vi markisen för dig.
Tack vare sin fjäderspända duk, har den
otrolig dukspänning i alla lägen. Den här
markisen kan monteras lutande, upp och
ner eller ner och upp.

Ni har väl sett
resten av vårt
sortiment?

funktion
Fronten löper i sidostyrningsskenor
och duken rullas in i kassett som
skyddar mot väder och vind. Tack
vare kevlarförstärkta band och
fjäderspänning i frontprofilen håller
RA50 en utmärkt dukspänning i alla
positioner, vilket gör markisen mycket
motståndkraftig mot vind.

MONTERING
Markisens stativ monteras ovanpå
ett glastak eller på ett fristående
ramverk.

Vi har markiser för alla lägen, allt
från fönstermarkiser, screens till
terrassmarkiser.
Titta in på vår site www.amadesign.se
så kan ni upptäcka en hel värld.

AMA RA20
För den lite mindre restaurangen eller
cafeét finns RA 20. En vädertålig
markis som går hela vägen till
marken. Funkar lika bra till en villa.
Främst rekommenderad som solskydd,
men fungerar även i regn. Produkten
byggs alltid med ett minimum av
15 % lutning, för bäst funktion och
att allt vatten rinner av markisen om
den är ute under ett duggregn eller en
kortare skur.
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