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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.

PARAVENTO er en enkel men stadigvæk stilfuld udtræksmarkise, 

som kan bruges til at beskytte mod indsyn, så man sidder mere 

privat på sin terrasse.

Paravento kan også bruges mod en let vind eller brise, men har sin 

begrænsning mht. vind på op til 8 m/s.

Man kan vælge imellem flere typer duge, hvor nogle typer kan 

leveres helt uden syninger - som standard bliver dugene syet lodret 

pr 120 cm.

Det er muligt at levere Paravento med skrå dug øverst, som passer 

til en given markises hældning.

Man kan frit vælge imellem Weinors 56 standardfarver på kassetten, 

og kan mod merpris på 15% få leveret kassetten i fuldstændig valgfri 

farve.

Markisen fungerer i princippet som et gammeldags rullegardin med 

en fjeder inde i dugvalsen, som holder dugen strammet ud.

Kassetten monteres som standard på væg, og der er flere 

muligheder for fastgørelse yderst når man trækker dugen ud - søjle, 

beslag mm.

Man kan mod merpris få Paravento leveret som et hjørneanlæg, hvor 

dugen trækkes rundt om en søjle.
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WEINOR PARAVENTO UDTRÆKSMARKISE

TEKNIK

- Minimum kassettehøjde: 80 cm (ved kassettehøjder fra 80 cm til 112 cm er max udtræk 300 cm)

- Maksimum kassettehøjde: 250 cm (højder over 188 cm kræver 2 håndtag yderst)

- Maksimalt udtræk: 400 cm

- Maksimalt areal pr anlæg: 8 m² 

- Montagebeslag: Standard væg, vinkler mm.

- Kan leveres med skrå dug øverst - dog med en max hældning på 22º

- Ved stribede dugdessins går striberne lodret på syede duges løsninger.

- Mulige duge (kun fra Weinor kollektion):

- Alle Weinors standard akryl- eller polyester-duge

- Weinor Perluca transparent (kan ikke laves som skrå udførelse)

- Soltis 86 transparent screendug (kan leveres uden syninger/svejsninger)

- Soltis 92 transparent screendug (Kan leveres uden syninger/svejsninger)

Prisliste for 1 stk. Weinor Paravento inkl. moms eksl. montage

Snittegning

Oplyste priser i prisliste er inkl:

 

- Valgfri farve på aluminium ud fra Weinors 56 standardfarver.

- Valgfri Weinor Akryldug, Polyesterdug, Perluca eller Soltis 86 screendug.

- Montagebeslag til kassette og greb med beslag til montage på mur eller lign.

Tillægspriser inkl. moms

- Andre RAL-farver end standard: +10% til listepris

- Andre texturlakeringer end standard: +15% til listepris

- Soltis 92 screendug: 200 kr/m²

- Tillægspris for skrå udførelse: 670 kr

- Andre markiseduge end Weinor standard: 190 kr/m²

- Stolpe 120 cm, inkl. jordspyd: 1.060 kr

- Stolpe 180 cm inkl. jordspyd: 1.300

- Hjørnestolpe 180 cm: 1.300 kr

- Ekstra vægbeslag kassette: 140 kr

- Ekstra greb: 100 kr

- Ekstra greb med beslag til greb: 270 kr

- Vinkelprofil i indfarvet aluminium: 140 kr/stk 

Leveringstid: 20-25 arbejdsdage fra bestilling - i travle perioder kan der forekomme længere leveringstid.

Vi tager forbehold for fejl og mangler i denne prisliste.



Hvorfor vi mener du bør vælge en markise fra Weinor.

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, butik eller restaurant.

Der tilbydes som standard 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 mulighed for at tilvælge forskellige former for styringer og 

andet tilbehør - bl.a. fuldt integreret vindsensor eller App-styring.

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. Derfor passer designet perfekt til det Danske temperament.

Weinor har i over 50 år udviklet og produceret markiser og alle deres markiser produceres på deres egne fabrikker der ligger i Köln og 

Möckern i Tyskland. Produktionen er meget moderne og der er lagt vægt på et minimalt aftryk på miljøet.

Den “skjulte” kvalitet.

Weinors markiser rummer mange patenter rent teknisk, der adskiller markiserne væsentligt fra konkurrerende produkter. Værd at nævne er 

OptiFlow som sikrer en optimal støtte af dug og dugrør hvilket i sidste end betyder en pænere udstrakt dug og meget mindre slidtage på 

dugens svage områder. OptiNut dugvalse minimerer størrelse og antal af de bølger der altid kommer omkring syningerne på dugen.

Alle markiser fra Weinor leveres med Weinor´s specialt udviklede “Long-Life” arm, som sikrer en meget støjsvag drift af markisen. Der 

garanteres med Long-Life armene at markisen kan bruges minimum 100.000 gange og der ydes 10 års garanti på teknikken i armene.

Ved produktion af en Weinor markise skæres alle profiler op og alle de nødvendige huller bores når aluminiumsprofilerne stadigvæk er 

ubehandlede. Herefter bliver de enkelte dele pulverlakeret i Weinors eget topmoderne pulverlakeringsanlæg, hvor man frit vælger i blandt 

Weinros standardfarver. Dvs. at alle ender/snit og huller er fuldt lakerede hvilket bevirker at man ikke får en krybende tæring under lakken.

Man kan ikke købe en Weinor-markise i byggemarkeder eller lignende, men kun igennem en fagpartner.

Kvalitetsmarkiser.dk er Weinor fagpartner Danmark, og vi yder 7 års fuld garanti på markiser og terrasseoverdækninger fra Weinor.

Denne garanti gælder kun når man følger vores instruks for drift- og vedligehold af produkterne.

Vi har stor erfaring med salg og montage af alle Weinors produkter, og står altid klar med den rette rådgivning.

Vi tager altid ud hos vores kunder og måler op og rådgiver omkring markiser og vi lægger vægt på at det er en personlig rådgivning.

Find evt 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

http://www.kvalitetsmarkiser.dk
http://www.facebook.com/Kvalitetsmarkiserdk

