
  





Hestra Markis är en av Sveriges största fristående 
tillverkare och har sedan 1948 försett den svenska 
och nordiska marknaden med solskyddsprodukter. 
Hestra Markis är idag en komplett leverantör av 
produkter för invändigt och utvändigt solskydd. 
Hestra Markis har solskydd för alla lägen.

Välkommen till Hestra Markis!
Håkan Rudén



Hestra Markis är en av Sveriges största fristående tillverkare av interiöra och exteriöra sol-

skyddsprodukter. 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. I vårt sortiment finns alla typer av solskydd, alltifrån modernt och elegant 

designade till mer standardbetonade produkter. Samtliga präglas dock av gedigen kvalitet, anpas-

sad funktion och god design. Kombinerat med vår breda vävkollektion ger det dig oändliga möj-

ligheter att skräddarsy just den solskyddsprodukt du vill ha.  

Vårt breda och djupa sortiment i kombination med vårt kunnande inom produktion ger våra kunder 

nya möjligheter till valfrihet och flexibilitet. Allt fler inser värdet av att handla allt från standardprodukter till specialbeställningar direkt från 

oss i stället för att tillverka själva. Vi har alltid ett brett utbud av såväl vävar som profiler och tillbehör i lager för att snabbt och smidigt 

kunna producera det som våra kunder efterfrågar.

Vår ambition är att vara en kompetent, trygg, stabil och pålitlig leverantör som med en ödmjuk och jordnära attityd arbetar för sina 

kunders bästa – att vara en partner som bistår och stöttar sina kunder på marknaden. Vi vill ta en aktiv roll i det som händer på mark-

naden och stötta våra kunder i deras arbete. På så sätt vill vi medverka till fler och bättre affärer för våra kunder – och givetvis också för 

oss själva. Det är tillsammans vi är starka!

En pålitlig solskyddspartner
Hestra Markis är en av Sveriges största fristående tillverkare



Vårt breda och djupa sortiment i kombination 
med vårt kunnande inom produktion ger våra 
kunder nya möjligheter till valfrihet och flexibilitet.



Våra återförsäljare av solskydd finns över hela Sverige, på små orter såväl 

som i våra tre storstadsregioner. De är noggrant utvalda och har alla mång-

årig erfarenhet som garanterar den bästa lösningen i respektive fall. Att få ett 

fungerande och anpassat solskydd är inte alltid helt enkelt, särskilt inte på 

dagens moderna och arkitektritade hus. Men Hestras flexibla och breda sor-

timent av solskyddsprodukter i kombination med våra återförsäljares kunska-

per och erfarenheter löser de flesta på marknaden förekommande invändiga 

och utvändiga solskyddsbehov. Hestra har solskydd för alla lägen – och för 

alla typer av fastigheter.

Hestra Markis arbetar aktivt med att ta hand om och stötta sina återför-

säljare med marknads- och säljmaterial för att uppnå ömsesidiga och affärs-

mässiga fördelar. Det kan handla om kollektionspärmar, produktblad, annonser, provkollektioner, utställningsmarkiser eller olika typer av 

kampanjer. Vårt webbaserade ordersystem är ett bra exempel på hur vi underlättar arbetet för våra återförsäljare. Vi arbetar också mål-

medvetet med utbildningar och stöttar även upp med vår expertkunskap vid större projekt/avtalsskrivningar. Som återförsäljare kan du 

vara säker på att du alltid får bästa möjliga support och uppbackning från oss på Hestra Markis.

Vi tar hand om och stöttar våra kunder
Allt för att vi tillsammans skall uppnå ömsesidiga och affärsmässiga fördelar

En diskret gardin som håller i längden
Hestra Vertikal är en modern vertikalgardin och kollektionen speglar det senaste inom färg, mate-

rial och mode. Oavsett vad du söker – modernt, klassiskt, designat eller trendriktigt – så finns 

det att tillgå. Man kan välja mellan en mängd olika färger och tre olika textilytbehandlingar som 

förbättrar lamellernas tekniska egenskaper och ger ökad livslängd. Hestra Vertikal kan monteras 

på vägg eller i tak, exempelvis för att täcka en hel vägg eller som rumsavdelare. Monteringens 

överkant kan vara rak eller lutande. Gardinen manövreras manuellt eller med motor.

Se även våra övriga textila produkter: Hestra Enkelcell, Hestra Dubbelcell, Hestra Vienna och 

Hestra Plissé.

Textilt solskydd/Hestra Vertikal

www.hestramarkis.se

Kraftig fönster- och balkongmarkis för särskilt utsatta lägen 
Hestra Robusta är en extra kraftig fönstermarkis för de flesta byggnader, till exempel villor, 
kontor, butiker, skolor och sjukhus. För montering på balkonger kan markisen kompletteras 
med specialkonstruerade fallarmar med glidskenor. Aluminiumtak och gavlar (finns som tillval) 
skyddar markisduken mot väder och vind. En kraftig och flexibel markis.Se även våra övriga fönstermarkiser: Hestra Ventura, Hestra Aruba, Hestra Siesta, 
Hestra Brava och Hestra Medina.

Fönstermarkis/Hestra Robusta

www.hestramarkis.se

Förvandlar din uteplats till ett

trivsamt och flexibelt uterum

Hestra Ibiza är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats 

till ett trivsa
mt och flexibelt uterum. Armfäste med justerenhet (finns som tillval) ger ökad flexibilitet 

och maximal skugga. Aluminiumtak och gavlar (finns som tillval) skyd
dar markisduken mot väder och 

vind. Hestra Ibiza lämpar sig också mycket väl fö
r kiosker, butiker, restauranger med mera.

Se även våra övriga terrassmarkiser: Hestra Tierra, Hestra Toskana, Hestra Toskana 

Grande, Hestra Family och Hestra Family Design.

Terrassmarkis/Hestra Ibiza

www.hestramarkis.se

En elegant och kompakt markis 

avsedd för mindre fönsterpartier

Hestra Siesta är en kompakt fönstermarkis som lämpar sig för de flesta byggnader, till exem-

pel villor, kontor, butiker, skolor och sjukhus. Utvändig eller invändig manövrering med tery-

leneband. Den har fallarmar med justerbar fjäderspänning för rätt dukspänning. En elegant 

aluminiumkassett skyddar markisduken mot väder och vind.

Se även våra övriga fönstermarkiser: Hestra Ventura, Hestra Aruba, Hestra Robusta, 

Hestra Brava och Hestra Medina.

Fönstermarkis/Hestra Siesta

www.hestramarkis.se

En kraftig och flexibel fönstermarkis
Hestra Aruba är en kraftig och flexibel fönstermarkis som lämpar sig för de flesta byggna-
der, till exempel villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus. Utvändig eller invändig 
manövrering med teryleneband. Dess kraftiga konstruktion gör även Hestra Aruba lämplig att 
motorisera. Den har fallarmar med justerbar fjäderspänning för rätt dukspänning. En elegant 
aluminiumkassett skyddar markisduken mot väder och vind.

Se även våra övriga fönstermarkiser: Hestra Brava, Hestra Ventura, Hestra Siesta, 
Hestra Medina och Hestra Robusta.

Fönstermarkis/Hestra Aruba

www.hestramarkis.se



Som återförsäljare kan du vara säker på att 
du alltid får bästa möjliga support och upp-
backning från oss på Hestra Markis. Vi vill 
vara ditt självklara val som solskyddspartner. 



Hestra Markis förfogar idag över en av Nordens modernaste maskinparker på 

en yta av dryga 5 500 kvadratmeter. I företaget finns idag cirka 30 medarbetare 

med ett gediget hantverkskunnande. Vi ser personalen och produktionen som vår 

främsta styrka och där ligger den viktigaste grunden till vårt arbete och snabba 

och felfria leveranser. Hos Hestra Markis ska kunden känna sig trygg och säker i 

sin beställning.

Vid vår fabrik i Hestra, där vi också har vårt huvudkontor, tillverkar vi samtliga våra exteriöra solskydd. 2005 förvärvade Hestra Markis 

Scandinavian Design i Norsjö, beläget cirka tio mil nordväst om Skellefteå. Företaget är specialiserat på tillverkning av invändiga sol-

skyddsprodukter och har bland annat Nordens modernaste maskinpark för tillverkning av persienner. Idag är Norsjöfabriken en integre-

rad del av Hestra Markis och tillverkar hela företagets omfattande sortiment av invändigt solskydd.

Kvalitet och kunnande
Grunden för drygt 60 års framgångsrik verksamhet 

Vår målsättning är att tillmötesgå våra kunders behov av säkra och snabba leveranser. Leveranssäkerhet och ledtider är oerhört vik-

tiga för oss. Strävan är att alltid kunna leverera de volymer som efterfrågas inom tio arbetsdagar.

För att säkra våra interna processer så har vi dubbla produktionslinjer i våra fabriker – om en maskin skulle stanna så finns det back 

up. Hestra Markis har en mycket väl fungerande distributionslösning med direktbilar från Hestra som täcker in stora delar av landet. Även 

från Norsjö finns en väl fungerande distributionslösning med bilar som når hela landet. Allt för att säkerställa snabba och säkra leveran-

ser till våra kunder runt om i landet.

Hestra Markis använder sig bara av branschens mest välrenommerade leverantörer: Dicksons, Hunter Douglas, Llasa, Lewens,  

Sandatex, Somfy och Turnils.

Snabba och säkra leveranser till hela landet



Gediget hantverkskunnande 
och kvalitet in i minsta detalj 
säkerställer varje leverans.



1948 startade Ragnar Rudén det som idag är Hestra Markis i en liten källare i småländska Hestra, 

beläget vid foten av Isabergstoppen. Sortimentet bestod till en början av fönster- och terrassmarkiser, 

men senare började man dessutom tillverka korgmarkiser och parasoller för att på senare år även 

utöka sitt sortiment med invändiga produkter. I takt med att produktsortimentet utökades och att 

företaget växte så var man också i behov av större lokaler och 1996 stod en ny fabrik redo för sol-

skyddstillverkning. Denna fabrik blev sedermera också för trång och lagom till Hestra Markis 60-års-

jubileum 2008 stod nya produktions- och lagerlokaler färdiga. 

Hestra Markis är idag en av Sveriges största fristående tillverkare och har sedan 1948 försett den 

svenska och nordiska marknaden med solskyddsprodukter. Hestra Markis har solskydd för alla lägen 

och är en komplett leverantör av produkter för invändigt och utvändigt solskydd. Hestra Markis är 

ett genuint familjeföretag, det är fortfarande familjen Rudén som driver verksamheten, idag i andra 

och tredje generationen. Under våra mer än 60 verksamhetsår har vi samlat på oss en unik erfaren-

het och kunskap, vilken vi gärna delar med oss av till våra kunder.

Det började i en liten källare 1948
i småländska Hestra vid foten av Isabergstoppen





Hestra Markisfabrik AB | Mogatan 40 | S-330 27 Hestra | Sweden

Tel +46 (0)370 33 49 00 | Fax +46 (0)370 33 59 00 | www.hestramarkis.se | info@hestramarkis.se

Hestra Markis – en komplett leverantör
Hestra Markis är en av Sveriges största fristående tillverkare och har sedan 1948 försett den svenska 

och nordiska marknaden med solskyddsprodukter. Hestra Markis är idag en komplett leverantör av pro-

dukter för invändigt och utvändigt solskydd. Hestra Markis har solskydd för alla lägen. Du kan läsa mer 

om Hestra Markis, våra produkter och vårt erbjudande på vår hemsida – www.hestramarkis.se.

Kontakta oss – vi vill gärna träffa dig och berätta mer om vad Hestra Markis kan erbjuda dig.


