PLAZA VIVA
PERGOLAMARKISE
“Stærk pergolamarkise i enkelt moderne design”
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WEINOR PLAZA VIVA
Tekniske data for Plaza Viva pergolamarkise

Snittegning standard vægmontage
Bredde single markise: 200 - 600 cm.
Udfald: Trinløst men max 500 cm
Opbygning: Skinnemarkise hvor man monterer en kassette på væg/facade. Ben og skinner er ude hele tiden.
Hældning: 4º - 25º - Hvis Plaza Viva skal bruges mod regn skal hældning minimum være 14º
eller 4º med nedjusteret teleskopben

Snittegning standard vægmontage med
vægprofil

Dug (standard): Valgfri i blandt Weinor MyCollection som består af 100% gennemfarve akryl- og polyester-duge.
Imprægnering dug: Nanobehandlet. Smuds og vandafvisende. Svamp/råd-bestandig.
Lakering: Pulverlakeres i valgfri Weinor standardfarve (56 forskellige).
Betjening: Leveres standard med fjernbetjent motor og standard fjernbetjening.
Opbygning: Kassetteprofiler og skinner/ben udføres i ekstruderet aluminium. Endekapsler af formstøbt aluminium.

Snittegning standard vægmontage med
rullegardin i frontprofil

Tilbehør: Sidemarkise, Vægprofil til kassette, rullegardin i frontprofil, varmelamper mm.
Godkendelser:

TÜV godkendt og CE-mærket.
Plaza Viva Stretch: Vindmodstandsklasse 2 iflg. DIN13561.
Plaza Viva OptiStretch: Vindmodstandsklasse 3 iflg. DIN13561.

Montage: Vægmontage, Loftsmontage, Spærmontage, Tagmontage eller Specielmontage.
Garanti: 7 års fuld garanti på hele løsningen.
Producent: Weinor Tyskland - www.weinor.com

Vælg imellem 47 standardfarver på stellet eller imellem 9 Trendcolors (Texturlakering)
Standardfarver udføres som pulverlakering i glans 70

Bemærk!! De faktiske farver kan godt variere fra den digitale/trykte version ovenover.
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WEINOR PLAZA VIVA

Prislister i DKR inkl. moms

PLAZA VIVA
OPTI-STRETCH

PLAZA VIVA
OPTI-STRETCH
LED

Priserne i prislisterne er inkl. fjernbetjent 230V motor, valgfri standardfarve på aluminium og valgfri standard markisedug.
Ovenstående priser er ekskl. fragt eller montage
Mindrepris for Stretch-modellen: - 5%

Tillægspriser (udvalgte)

Opmåling / konsulentbesøg

- Standardmontage enkelt markise på fast væg i stueetage inkl. fundering af
ben (excl. el-installation): 10.000 kr

Opmåling / konsulentbesøg koster 1.000 kr inkl. moms for en normal
markiseløsning hvis markisen ikke er i ordre.
Hele beløbet bliver krediteret hvis ordre på den opgave vi har været ude
at måle op. Dvs. at en opmåling altid er gratis hvis markisen bestilles.

- Spærmontage / specialmontage: Tilbud
- Somfy Soliris RTS radiostyret sensor 230V (kombi sol/vind-sensor): 2.245 kr
- Somfy ThermoSunis indoor RTS radiostyret sensor på batteri: 1.261 kr
- Tempura varmelampe 1.500 Watt: 4.700 kr
- Montageplade (260x220 mm) i pulverlakeret stål: 1.340 kr/sæt.
- Montageplade (660x220 mm) i pulverlakeret stål: 2.420 kr/sæt.
- Montageplade (660x390 mm) i pulverlakeret stål: 4.260 kr/sæt.
- Loftsbeslag : 1.000 kr/sæt.
- Spærbeslag “custom-made” i varmegalvaniseret stål: 1.400 kr/stk.
- Spærbeslag “custom-made” i rustfri A4 stål: 1.800 kr/stk.

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 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 i denne prisliste.
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Hvorfor vælge en Weinor markise??
Ved at vælge en markise fra Weinor, er du sikker på at købe et veldesignet flot produkt af den højeste kvalitet.
Hver markise bliver produceret til den enkelte opgave ud fra de enkelte kunders ønsker, og der er rigtig mange muligheder for
at sammensætte den perfekte løsning til ens terrasse.
Der tilbydes altid minimum 56 standardfarver på stellet/kassetten, og der er altid et meget stort udvalg af markiseduge med
mange forskellig farver og mønstre - også specielle typer duge til erhvervsmæssige formål.
Markiserne leveres altid som standard med en fjernbetjent motor, og der er altid rig mulighed for at tilvælge forskellige former
for styringer og andet tilbehør - bl.a. fuldt integreret vindsensor.
Weinors målsætning har i mange år været at levere produkter af meget høj kvalitet der harmoniserer med hus og have og
tilbyder derfor forskellige stilarter til forskellige typer huse.
Weinor har i over 50 år udviklet og produceret markiser og alle deres markiser produceres på deres egne fabrikker der ligger
nær Köln i Tyskland.
Man kan ikke købe en Weinor-markise i byggemarkeder eller lignende, men kun igennem en fagpartner.
Kvalitetsmarkiser.dk er Weinor fagpartner Danmark, og vi tilbyder 7 års garanti på markiser fra Weinor.
Denne garanti gælder kun når vi leverer en løsning inkl. montage.
Vi har stor erfaring med salg og montage af alle Weinors produkter, og står altid klar med den rette rådgivning.
Find bl.a. referencebilleder af Weinor-markiser på vores hjemmeside: www.kvalitetsmarkiser.dk
Vi poster også løbende billeder af vores løsninger på vores Facebook-side: www.facebook.com/Kvalitetsmarkiserdk
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