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Udnyt dit udeareal fuldt ud
Med en Renson Lagune® får du fuld udnyttelse af dit
udeareal, og fleksibilliteten er stor. Man kan vælge
imellem rigtig meget tilbehør og komfort, så man kan
skabe det perfekte miljø under markisens beskyttende
dug.
Alt aluminium (kassette, skinneprofiler, ben mm) leveres
med en speciel Seaside A (søstærk) aniodsering der
efterfølges pulverlakeres i valgfri RAL-farve.
Den fuldstændig vandtætte RensonScreen dug, sørger
for at du kan sidde fuldstændigt i tørvejr - Bemærk at der
minimum kræves en hældning på 8º for en Renson
Lagune®
Regnvand ledes fra dugen over i bundskinnen og ned
igennem benene. Ledes som standard ud på terræn,
men kan også ledes i faskine eller lign.
Dugen på en Renson Lagune® føres “zippet” i
sideskinnerne, hvilket giver et meget ensartet udseende
med en altid stram dug og så giver det en stor
modstandsdygtighed overfor vind - Renson Lagune® er
testet og godkendt til vindpåvirkninger på op til 30 m/s.

Meget værdi for pengene
Renson Lagune® er specielt udviklet til restaurant/uderservering
men kan naturligvis også monteres på private hjem.
Uanset formålet er man sikker på at få optimal udnyttelse af sit
udeareal, da denne pergolamarkise er utrolig stærk og man har
rig mulighed for at lukke siderne og fronten af.
Af tilbehør kan nævnes:
- Glas i siderne som fast glas, skydeglas eller foldeglas
- Integrerede Fixscreens i front
- Skydeskodder med canvas eller trælameller/alu-lameller.
- Integreret LED-belysning
- Varmelamper (flere mulige løsninger)
Ved at vælge en Renson Lagune® vælger du et produkt med
meget stor udnyttelsesgrad, og du vælger et produkt som du kan
stole på i rigtig mange år.
Da en Renson Lagune® betegnes som en markise, kræver den
ingen byggetilladelse, selvom man kan overdække et meget stort
areal meget effektivt. Man bestemmer selv om dugen skal være
kørt ned, eller om glassene i siderne skal være lukkede alt
afhængigt af hvordan vejret er. Dette giver uden tvivl gode
oplevelser, og som restaurantejer glade og tilfredse kunder.
www.kvalitetsmarkiser.dk

⎮

info@kvalitetsmarkiser.dk

⎮

Tlf: 22 94 17 60

RENSON LAGUNE®

SOLAFSKÆRMNING | UDELIV | GLASLØSNINGER

Mulige opbygninger
Basis model 1
Basis model 1
Minimum bredde: 1500 mm ; Maximum bredde: 4000 mm
Minimum udfald: 1500 mm ; Maximum udfald: 6200 mm
1 tagfelt (1 dug) og 1 stk Somfy IO 230V motor
2 stk ben med integreret nedløbsrør
Passagehøjde: 500 mm - 2500 mm
Lille tværstøtte (180 mm høj)
Hældning: 8º - 19º

Basis model 2
Basis model 2
Minimum bredde: 4001 mm ; Maximum bredde: 6000 mm
Minimum udfald: 1500 mm ; Maximum udfald: 6200 mm
2 tagfelter (2 duge) og 2 stk Somfy IO 230V motorer
2 stk ben med integreret nedløbsrør
Passagehøjde: 500 mm - 2500 mm
Stor tværstøtte (220 mm høj)
Hældning: 8º - 19º

Basis model 3
Basis model 3
Minimum bredde: 6001 mm ; Maximum bredde: 8000 mm
Minimum udfald: 1500 mm ; Maximum udfald: 6200 mm
2 tagfelter (2 duge) og 2 stk Somfy IO 230V motorer
3 stk ben med integreret nedløbsrør
Passagehøjde: 500 mm - 2500 mm
Stor tværstøtte (220 mm høj) eller lille tværstøtte (180 mm høj)
afhængig af bredder på de enkelte anlæg.
Hældning: 8º - 19º

Basis model 4
Basis model 4
Minimum bredde: 8001 mm ; Maximum bredde: 12000 mm
Minimum udfald: 1500 mm ; Maximum udfald: 6200 mm
3 tagfelter (3 duge) og 3 stk Somfy IO 230V motorer
3 stk ben med integreret nedløbsrør
Passagehøjde: 500 mm - 2500 mm
Stor tværstøtte (220 mm høj)
Hældning: 8º - 19º
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Skitsetegninger
Vægbeslag

Kassette

Sidestyr

Single sidestyr

Kassette

Dobbelt sidestyr

Bundskinne
Ben

Bundskinne

Tværstøtte (stor og lille)

Stor tværstøtte
220x160 mm

Lille tværstøtte
180x160 mm

Standard vægbeslag

Ben

Forberedt til M12 Befæstigelse

Fodplade type X1
Synlig (standard)

Fodplade type X2
Synlig imod mur (standard)
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Fodplade type X5A
Usynlig forstærket
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Prisliste i DKR inkl. moms

Priser er excl. montage

Tillægspriser (udvalgte)

Opmåling / konsulentbesøg

- Standardmontage af enkelt anlæg på fast væg i stueetage inkl. faststøbning af
to ben (excl. el-installation): 16.000 kr
- Koblede anlæg og anlæg med tilbehør: Kun på tilbud
- Spærmontage / specialmontage: Kun på tilbud
- Somfy Sunis Wirefree IO solsensor: 2.063 kr
- Somfy Tahoma boks for app-styring og scenarier: 3.483 kr
- Somfy Connexoon IO boks for app-styring: 1.575 kr
- Fast glas, Skydeglas, Foldeglas i siderne eller front: På tilbud
- Skydeskodder i sider eller front: På tilbud
- Fixscreens integreret i stor tværstøtteprofil: Se særskilt prisliste på tilbehør
- Integreret LED-belysning: Se særskilt prisliste for tilbehør
- Varmelamper: Flere muligheder så på tilbud

Opmåling / konsulentbesøg koster 1.000 kr inkl. moms for en Renson
Outdoor løsning. Hele beløbet bliver krediteret ved en ordre på den
opgave vi har været ude at måle op.
En opmåling omfatter typisk:
- Besigtigelse - Hvad kan lade sig gøre ud fra behov/ønsker?
- Professionel rådgivning og info om markiser og solafskærmning.
- Korrekt opmåling ud fra forholdende.
- Visuel kontrol / eftersyn af fastgørelsesmulighed.
- Fremvisning af produktprøver.
- Fastlæggelse af betjening, styring, sikkerhed mm.
- Udarbejdelse af montageskitser og lign.

Normal leveringstid for Danmark: 20-25 arbejdsdage fra godkendt ordrebekræftelse - leveringstiden kan være længere i spidsbelastninger i vores højsæson.
Ved ethvert salg gælder vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Vi tager forbehold for trykfejl og mangler i denne prisliste.
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RENSON® er leverandør af innovative koncepter og produkter, som er med til at skabe sunde og komfortable ude- og indendørsmiljøer. Med et minimalt energiforbrug og attraktive moderne designs er du sikret en fremragende løsning – både i hjemmet,
på kontoret eller hvor du ellers har mest brug for det.
RENSON® producerer alle deres produkter selv i Waregem, Belgien og leverer til hele verden.

Kvalitetsmarkiser.dk er dansk RENSON® ambassadør/partner indenfor Screens, Outdoor og Projekt-solafskærmning.
Dette betyder at vi har minimum 1 års erfaring indenfor hver produktkategori og derfor kender produkterne fra RENSON® rigtig
godt. Desuden har vi deltaget i produkttræning og haft montagetræning hos RENSON® i Waregem, Belgien.
Vi står altid klar med med den rette rådgivning hvad enten man som privat har en lille opgave eller som projekterende mangler
information til et større projekt.

DANSK RENSON AMBASSADØR

- SCREENS
- OUTDOOR
- PROJEKTER
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