SUNRAIN PERGOLA Q
“Moderne og stærk pergola fra Leiner”
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SUNRAIN Q PERGOLA
Pergola Sunrain Q er en meget alsidig type pergola, med mange
mulige opbygninger.
Designet er moderne, og denne type Pergola vil både kunne
monteres på et hus i minimalistisk stil, eller lave en spændende
kontrast på et ældre hus.
Pergolaen bliver opmålt og sammensat til den enkelte opgave, så
det er muligt at ramme det perfekte resultat ud fra de individuelle
ønsker.
Pergola Sunrain Q bliver som standard udstyret med en
fuldstændig vandtæt dug, men der er mulighed for at vælge andre
typer duge, hvis man kun vil bruge pergolaen som
solafskærmning. Dugfarven er altid valgfri udfra gældende
kollektioner.
Betjeningen foregår let ved medfølgende fjernbetjening, og ved at
tilkøbe en Connexoon styringsboks, kan man betjene sin pergola
over App.
Man kan vælge LED udgaven hvor der monteres små LED spots i
profilerne der bærer dugen, således at man har spots lige under
Pergolaens dug.
Man kan vælge en fritstående model eller en vægmonteret model
afhængig af behov og ønsker, og der er et væld af muligheder for
at sammenbygge anlæg, og udstyre siderne med forskellige typer
glas, screens, skodder mm.
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TEKNIK

HØJDE

BREDDE

UDFALD

HØJDE

HØJDE

UDFALD

- Type: Fritstående med 4 ben eller vægmonteret med 2 ben.
- Max bredde single anlæg: 550 cm. Minimum bredde: 230 cm
- Max bredde sammenkoblet anlæg: 1.100 cm
- Max udfald: 650 cm
- Anlægshøjde: Max. 300 cm
- Hældning for brug til regnvejr: 6º. Dugen skal sænkes helt når det regner.
- Betjening: Fjernbetjent Somfy IO 230V motor.
- Mulighed for flere typer styringer og sikkerhedsfunktioner - bla. vindsensor, solsensor, regnsensor mm.
- Mulighed for betjening over App ved tilkøb af Somfy Connexoon IO Box.
- Ben og ramme er opbygget af pulverlakeret aluminium.
- Standarddug: Valgfri 100% vandtæt Soltis Proof W96 dug fra LEINER-kollektionen.
- Regnbestandighed: Klasse 2 (56 l/m² x h) iflg. DIN EN 13561
- Vindmodstandsklasse 3, Vindstyrke 9 (op til 24 m/s).
- Standard stelfarver: Hvid (RAL9010), Lys Grå (RAL9006) eller valgfri i blandt LEINER LOUNGE farver (se nedenfor).
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SUNRAIN Q PERGOLA
Prislister i DKR inkl. moms med fjernbetjent Somfy IO motor og Situo IO Pure 5 håndsender.
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Priser er ekskl. montage.

ENKELTANLÆG

DOBBELTANLÆG

Montagepris kun på tilbud da det afhænger af opgavens omfang og
sammensætning.
Montagepris starter fra 18.000 kr inkl. moms inkl. nedstøbning af ben

Opmåling / konsulentbesøg
Opmåling / konsulentbesøg koster 1.000 kr inkl. moms for en normal
pergolaløsning.
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?
- 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: 25-30 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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