CASA SUNRAIN
KASSETTEMARKISE
“Stærk regnvejrsmarkise i moderne design”
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Garanteret vandtæt til 56 l/m2/time iflg. DIN EN 13561 (klasse 2)

- Max bredde single markise: 650 cm
- Max bredde sammenkoblet markise: 1300 cm
- Max udfald: 350 cm (bemærk at de enkelte udfald er afhængig af en minimum bredde af selve kassetten)
- Mulig hældning på dugen: 0º - 20º (justeres under montagen)
- Minimum hældning for brug til regnvejr: 5º for enkeltanlæg og 7,5º for koblede anlæg.
- Kassetteprofiler, arme og endekapsler er opbygget af pulverlakeret aluminium.
- Betjening: 230V motor som enten kan leveres med indvendig trykknap eller med fjernbetjening.
- Mulighed for flere typer styringer og sikkerhedsfunktioner - bla. vindsensor, solsensor mm.
- Mulighed for tilkøb af WPS (Wind Protecting System). Består at støtteben som klikkes på markisen frontprofil og på terræn.
- Casa Sunrain kan leveres med “safety motion” som er manuel drejestang/nødhåndtag hvis strømmen strejker.
- Casa Sunrian kan leveres med LED-belysning i armene pegende op imod dugen.
- Standarddug: Valgfri Precontraint 302 100% vandtæt PVC-dug.
- Andre typer duge: Dickson, Sattler, Para, Swela, regnvejrsduge, brandhæmmende duge mm.
- Standard stelfarver: Hvid (RAL9010), Lys Grå (RAL9006) eller valgfri i blandt LEINER LOUNGE farver (se nedenfor).
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Loftsmontage

Montagebeslag
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Prislister i DKR inkl. moms med fjernbetjent Somfy Orea RTS motor og standard Telis 1 RTS håndsender. Priser er excl. fragt og excl. montage.

Tillægspriser (udvalgte)

Opmåling / konsulentbesøg

- Standardmontage på fast væg i stueetage (excl. el-installation): 5.500 kr
- Spærmontage / specialmontage: Kun på tilbud
- Somfy IO motor i stedet for RTS motor (inkl. IO fjernbetjening): 1.153 kr
- Somfy Eolis 3D radiostyret vindsensor på batteri (rystesensor): 1.571 kr
- Somfy Soliris RTS radiostyret sensor 230V (kombi sol/vind-sensor): 2.245 kr
- Somfy ThermoSunis indoor RTS radiostyret sensor på batteri: 1.261 kr
- WPS-system: 2 stk støtteben der klikkes fast under frontprofil: 5.846 kr
- LED-belysning på arme der lyser op på dugen (regulerbar): 6.664 kr
- Mindrepris for drejestangsbetjening (max udfald 300 cm): - 3.136 kr

Opmåling / konsulentbesøg koster 1.000 kr inkl. moms for en normal
markiseløsning.
Hele beløbet bliver krediteret ved en ordre på den opgave vi har været
ude at måle op.
En opmåling omfatter typisk:

- Spærbeslag/specialbeslag “custom-made” i galv. stål: 1.600 kr/stk.
- Spærbeslag/specialbeslag “custom-made” i rustfri A4 stål: 1.900 kr/stk.
- Montageplade 300x268x8 mm: 728 kr/stk

- Besigtigelse - Hvad kan lade sig gøre ud fra behov/ønsker?
- 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.
- Evt. udarbejdelse af montageskitser og lign.

Normal leveringstid i 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 i denne prisliste.
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