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Q.BUS er en meget fleksibel markisetype med mange fleksible muligheder for
at opnå skygge og læ.
Designet er meget moderne, og man kan derfor fint montere Q.BUS på huse i
den nyere minimalistiske byggestil, eller lave en spændende kontrast på ældre
huse.
Q.BUS kan enten leveres som helt fritstående hvor benene skal støbes fast,
eller som vægmonteret model.
Den helt klare fordel ved en Q.BUS er selve funktionsprincippet, hvor en
markisedug føres vandret ud vha. en skinnemarkise. Herefter kan man sænke
hele skinnemarkisen i den ene side med sænkedugen - enten for at opnå mere
skygge fra en lavtstående sol eller når det regner så vandet kan løbe af dugen.
Derfor kræver Q.BUS ikke nødvendigvis meget montagehøjde, og kan derfor
løse nogle opgaver som traditionelle markiser ikke kan.
Der er mulighed for at lukke siderne af med screens eller fast glas / skydeglas /
foldeglas.
Q.BUS leveres fra 2018 enten son 2.0 model som er den traditionelle Q.BUS
eller som 3.0 modellen som er vindstabil, da den horisontale dug føres
“zippet” som man kender fra Zipscreens.

Principskitse fritstående

Bredde single markise:
160 - 600 cm. For bredder over 450 cm er “sænkedugen” 2-delt
Udfald:
Min: 200 cm / Max: 450 cm / Sænkefunktion: 80 cm
Højde:
Max. 300 cm

Principskitse vægmontage

Dug:
Standard: 100 % gennemfarvet acryldug eller polyesterdug fra LEINERkollektionen. Vægt ca. 320 g/m2
Imprægnering dug:
Nanobehandlet. Smuds og vandafvisende. Svamp/råd-bestandig.
Betjening:
Fjernbetjent Somfy IO motor.
Opbygning:
Rammeproﬁler og skinneproﬁler udføres i ekstruderet aluminium.
Endekapsler af formstøbt aluminium.

Standardfarver aluminium Q.BUS
Hvid
RAL9016 - Traffic White

Lys grå struktur
Leiner Lounge Grau

Godkendelser:
TÜV godkendt og CE-mærket. Vindmodstandsklasse III - Beaufort 6
Tåler middelvinde på op til 13 m/sek, svarende til hård vind.
Montage:

Fritstående eller vægmonteret med 1-2 ben (kræver punktfundamenter)
Garanti:
Motor: 5 år | Kassette og teknik : 5 år | Dug: 5 år.

Mørk Grå Struktur
Leiner Lounge Dunkelgrau

Producent:
LEINER Markisen, Tyskland
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Funktionsskitse Q.Bus
2 motorer og 2 markiseduge

Ved bredder over 450 cm deles “sænkedugen i 2

Ca. 50 mm bred spalte

Total bredde (max 6000 mm)

Centermål ben = Dybde - 110 mm

Centermål ben = Bredde - 110 mm

Total højde (max 3000 mm)

(max 800 mm)

Total udfald / Dybde (max 4500 mm)

Sænkedug

Total højde (max 3000 mm)

Skitser fritstående model

Skitser vægmonteret model
Total udfald / Dybde (max 4500 mm)

Total bredde (max 6000 mm)

Total højde (max 3000 mm)

(max 800 mm)

Centermål ben = Bredde - 110 mm

Sænkedug

Total højde (max 3000 mm)

Centermål ben = Dybde - 110 mm
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Ved vægmonteret model kan man fratrække 1.800 kr inkl. moms på priserne i prislisten
Sideafskærmning med Fixscreens eller foldeglas/skydeglas kun på tilbud.

Tillægspriser (udvalgte)

Opmåling / konsulentbesøg

- Standardmontage fritstående anlæg inkl. nedgravning af stolpefødder og
støbning: 18.000 kr inkl. moms.

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:

- 4 stk fjernbetjente LED-spots - 1 spot i hvert ben: 9.618 kr
- 1 stk. Solamagic S2 2500W varmelampe (fjernbetjent): 8.550 kr
- Montageplader små i pulverlakeret stål: 860 kr/stk
- Montageplader store i pulverlakeret stål: 910 kr/stk

- Rådgivning og info om markiser og solafskærmning.
- Korrekt opmåling ud fra forholdende.
- Visuel kontrol / eftersyn af befæstigelsesmulighed.
- Fremvisning af produktprøver på markise og dug.
- Fastlæggelse af betjening, styring, sikkerhed mm.
- Evt. udarbejdelse af montageskitser og lign.

- Spærbeslag “custom-made” i varmegalvaniseret stål: 1.400 kr/stk.
- Spærbeslag “custom-made” i rustfri A4 stål: 1.800 kr/stk.

Leiner Lounge farver - ridsefaste texturlakeringer
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