
Det siste Bergen Markiseindustri har begynt å satse på er 
pergola, altså et flyttbart tak som kan monteres på veggen uten å 
søke om det. 

– Pergola kan fås med stoff, glass, dører og sideglass. En pergola 
forlenger utesesongen med flere måneder, avslutter Horvei. 
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GEIR HAR LEVERT OG MONTERT SOLSKJERMING TIL BERGENSERNE I 47 ÅR
BERGEN 
MARKISEINDUSTRI 
• Bergen Markiseindustri er den 

bedriften i Bergen med lengst erfaring 
innen solskjerming.

• Bedriften er familieeid og ble startet 
opp av Geir Drevassbukt i 1972.

• Bergen Markiseindustri holder til i 
Hardangervegen på Nesttun, og kan 
vise til den største utstillingen av både 
innendørs og utendørs produkter i 
Bergen.

• Befaring er gratis, og alle produkter er 
skreddersydd for den enkelte kunde.  

Pergola: – Det flyttbare taket har blitt mer og mer populært og er et satsingsområde for butikken, sier Chris Horvei (til venstre), og Geir Drevassbukt 
(til høyre).

Størst i Bergen: – Ingen andre har drevet så lenge med markiser 
her i byen, sier Geir Drevassbukt. Etter 47 år dekker Bergens 
Markiseindustri AS hele Hordaland og har det største utvalget 
innen innvendig og utvendig solskjerming i Bergen.

ØVERST: Innvendig interiør: Bergen Markiseinustri selger mest av plisségardiner og 
duettgardiner til innvendig bruk. – Vi lager det kunden trenger, sier salgssjef Chris 
Horvei. 

NEDERST: Markiser: Markisene man kan kjøpe er utstilt i showrommet på Nesttun. 
Montørene hjelper alltid med å finne det rette produktet. 

Bergen Markiseindustri har over 600 kvadratmeter  
i lokalene på Nesttun. Over butikken har de egen systue, 
og produksjon av en del markiser foregår også på stedet. 

Bergen Markiseindustri holder til i Hardangervegen på Nesttun, 
og kan vise til Bergens største utstilling av innendørs og utendørs 
solskjerming. Det er mange grunner til at folk ønsker slik skjerming. 

– For det første er det jo sollyset, at det hjelper på inneklimaet, 
men også på grunn av innsyn fra nysgjerrige naboer, forteller 
salgssjef Chris Horvei, som reiser på rundt 500 befaringer i året.

– Kundene kommer gjerne hit først for å få en oversikt og se og 
undersøke hva de kan få. Deretter drar vi hjem til dem på befaring, 
sier han. 

I showrommet på Nesttun har de utstilt de fleste av produktene 
de selger. 

– Til innendørs bruk selger vi mest av plisségardiner og 
duettgardiner, der sistenevnte er en dobbel variant av plissé. Men 
vi har også et stort utvalg av persienner, rullgardiner og lameller, 
sier Horvei. 

usikker på når han skal gå av. Imidlertid er både sønnen og 
barnebarnet en del av staben, så den familieeide bedriften er 
uansett godt sikret for fremtiden.

GARANTERER GOD PRIS OG HØY KVALITET
Både innvendig og utvendig solskjerming er selvfølgelig 

skreddersydd for den enkelte kunde, og produktene holder god 
kvalitet. 

– Det viktigste for oss er at vi har et godt rykte. Derfor har vi stort 
fokus på å informere kunden om hva de får i forkant av monteringen. 
Det kunden trenger er det vi lager, sier Horvei. 

– Leveringstiden for innvendige interiørprodukter er en til fire 
uker, mens man for utvendige produkter må regne med fire til seks 
ukers leveringstid, fortsetter han. 

Bergen Markiseindustri er også sertifisert som startBANKbedrift, 
et seriøsitetsmerke for entreprenører. 

– På den måten kan vi bidra på større byggeprosjekter. Vi har 
blant annet levert solskjerming til Eidsvoll skole og Tveit skole, samt 
Vik fengsel i Sogn. 

Bare i plissé og duetter kan man velge mellom 495 varianter av 
farger og tekstiler. Når det gjelder utendørs solskjerming kan man 
velge mellom et stort utvalg av markiser, screens og utvendige 
persienner. 

LENGST FARTSTID I BERGEN
– Vi ser at utvendige screens tar mer og mer av markedet fra 

utvendige persienner, forteller Geir Drevassbukt. 

Det var han som i sin tid startet hele butikken. Da Bergen 
Markiseindustri ble startet opp i 1972 het bedriften Rex Persienner. 
Navnet ble imidlertid endret til Bergen markise i 1979. 

– Før i tiden hadde vi ansatte som gikk rundt og ringte på dørene 
til folk. Nå er vi fem faste ansatte og noen innleide, sier Drevassbukt.

Bergen Markiseindustri har vært stasjonert i mange lokaler 
rundt om i Bergen, men siden 2010 har de boltret seg på over 600 
kvadratmeter på Nesttun. Over butikken har de egen systue, og 
produksjon av en del markiser foregår også på stedet. 

– I tillegg har vi selvfølgelig et stort lager, fortsetter Drevassbukt.  

Selv om han har holdt på i snart 50 år, er Geir Drevassbukt 

ANNONSE ANNONSE

KONTAKT OSS FOR GRATIS 

BEFARING – VI SKREDDERSYR 

ALLE PRODUKTER


