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I denne folder giver vi nogle eksempler på, hvad der er muligt og hvor meget et Renson Lameltag ca. koster.

Denne folder er udarbejdet i Januar 2022 og priser samt sortimentet afspejler derfor også dette. 

Betragt derfor alle oplyste priser i denne folder som en guideline for hvordan man kan sammensætte sin løsning og til 

hvilket prisniveau.

Det er vigtigt at sige, at hver enkelt løsning sammensættes til den enkelte opgave i samarbejde med vores kunder. 

Styring, lukning af sider, LED-belysning, varmelamper mm. er individuel fra løsning til løsning og der er mange 

muligheder. Derfor er der meget sjældent løsninger der er ens, da ingen huse eller kunder er ens.

Dvs. at hver enkel Renson terrasseoverdækning vi leverer, bliver bygget på mål ud fra kundens ønsker og ud fra hvad der 

er muligt rent montageteknisk.

Bemærk, at en pergola med aluminiumslameller i taget, hvad enten de kun kan tilte/dreje eller kan køre helt fra, betragtes 

som en “småbygning” og vil derfor indgå i det samlede bebyggelsesareal. Dvs. at hvis man eksempelvis ikke har mere 

bebyggelsesprocent til rådighed, er man måske nødt at at kigge på andre produkttyper som eksempelvis en Renson 

Lapure pergolamarkise eller en anden markisetype, der ikke betragtes som en småbygning.

Vi håber, at denne folder vil være med til, at gøre dig klogere på hvilke muligheder et lameltag har at byde på og 

samtidig giver dig en indikation af, hvad et Renson lameltag ca. koster. Husk at læse den sidste side igennem i denne 

folder omkring opmåling/konsulentbesøg, hvis du ønsker, at vi skal komme ud og kigge på din opgave.

Sammenkoblet Renson Camargue på privat hus i Kollund



Kvalitetsmarkiser ApS    |    Søndergade 26, Øster Løgum   |    DK-6230 Rødekro    |    Tlf: +45 92 92 17 60    |   CVR:  42330353    |    info@kvalitetsmarkiser.dk

Quickguide

Skal det være en Algarve eller en Camargue? Eller måske en Camargue Skye?

Det kommer helt an på, hvilke ønsker man har til en løsning og dermed hvilke behov løsningen skal opfylde.

For det første skal dimensionerne passe til dit hus og for det andet skal man tage stilling til omfang og udtryk af evt. tilbehør.

I nedenstående tabel kan man se de overordnede forskelle og muligheder for tilbehør i lameloverdækningerne fra Renson

Bredde (span) Udfald (pivot)
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Skitsering fritstående Renson Algarve
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Priser

Prisen er naturligvis altid en meget vigtig faktor i ens valg af terrasseoverdækning. I vores øjne er det dog mindst lige så 

vigtigt, at man køber den løsning, der passer bedst til ens behov. Når man samtidig prioriterer en høj kvalitet i selve udstyret, 

vil man få en løsning man er glad for i rigtig mange år og derfor få fuld valuta for investeringen.

Men hvilken løsning skal man vælge? Der er grundlæggende tre modellaer at vælge i mellem, der hver især har sine fordele 

og ulemper.

Ønsker man en let løsning uden siderne skal lukkes til kan en Algarve klare behovet. Ønsker man en løsning med fuldt 

integrerede Fixscreens skal man over i Camargue modellerne - og ønsker man at lamellerne skal kunne køres fra, skal man 

vælge Camargue Skye modellen.

Nedenfor har vi vist priseksempler på udvalgte størrelser. Husk at alle vores løsninger bestilles hjem på mål, så det er f.eks. 

ikke noget problem at bestille en lameloverdækning der måler 4.411 mm i bredden med et udfald på 5.701 mm.

Oplyste priser i ovenstående tabel er for et fritstående lameltag uden montage og uden nogen form for tilbehør. Der er valgfri 

Renson Top 400 farve på alt synlig aluminium og man kan kombinere to farver på stolper/rammer og lameller uden merpris.

Montage

Da ingen opgave er ens og vi altid leverer 100% tilpassede løsninger, kan vi ikke give en fast montagepris på en Renson 

lameloverdækning i denne folder. For at kunne give en pris på montagen, skal vi altid som minimum se billeder af 

montagestedet. 

Nogle punkter der har indflydelse på montageomfanget og dermed montageprisen er:

- Størrelse af opgave og hvor tilgængelig montagestedet er. Skal der evt. bruges kranbil til at løfte materialer op i højden.

- Omfang af tilbehør og type af tilbehør.

- Omfang af støbearbejde. Skal der udelukkende laves punktfundamenter eller er det nødvendigt at lave en decideret sokkel.

- Fastgørelse på huset. Skal rammen fastgøres på fast facade, eller skal der fastgøres på udhænget foran tagrende?

- Omfang og udformning på specielle beslag og/eller inddækning (hvis nødvendigt).

Vi laver altid et samlet tilbud inkl. montage ved enhver løsning - vi kan ikke tilbyde en Renson løsning uden montage.
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Priser tilbehør

Prisen på tilbehør til en Renson pergola er afhængig af omfang, type, størrelse og opbygning.

Tager man udgangspunkt i et lameltag der måler 4.500 mm i bredden og har et udfald på 6.000 mm, finder du priser på 

forskellige løsninger til både den smalle side og den brede side i nedenstående tabel. Det giver dig et godt udgangspunkt 

for, hvad de enkelte typer tilbehør nogenlunde koster. I tabellen fastsætter vi passagehøjde til 2.400 mm, hvilket er en meget 

normal passagehøjde.

 

Priserne i ovenstående tabel er kun gældende i sammenhæng med levering af et lameltag og er derfor ikke retningsvisende 

ved en evt. efterbestilling.

Vi kan ikke umiddelbart give en fast pris på montage af tilbehør, da der er flere forhold ved de enkelte løsninger der kan 

variere afhængigt af opgavens omfang og sammenbygning.

Eksempel på integrerede Fixscreens i en Camargue Eksempel på Down-light LED-lys i en Camargue
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Priseksempel løsning med tilbehør for en Renson Camargue

Nedenfor er der vist et eksempel på en sammensat løsning for en Renson Camargue med tilbehør.

Beskrivelse/detaljer på dette eksempel:

- Bredde/Span: 4.350 mm

- Udfald/Pivot: 4.225 mm

- Passagehøjde: 2.650 mm

- Fritstående model monteret helt op ad huset.

- Fuldt integreret Fixscreen med fjernbetjent motor på siderne P1, P2 og S1.

- UP-light LED-skinne på topramme pegende op imod lamellerne.

- Inkl. regnsensor, IO-styring af alle komponenter og med en Somfy IO 5-kanals fjernbetjening.

- Lamelåbning er bestemt til “letting light in” - dvs. at når lamellerne åbner lukker de lyset ind i huset.

- Farven er i valgt til hvid - men der er valgfri Renson standardfarve med over 400 farver at vælge i mellem.

- I dette eksempel har inkluderet en montagepris - Husk at denne altid er individuel !

Priserne (oplyste priser er inkl. moms)

Renson Camargue Bredde: 4.350 mm x Udfald: 4.225 mm inkl. 4 stolper

Fuldt integreret Fixscreen P1 / 4.250 x 2.650 mm

Fuldt integreret Fixscreen P1 / 4.250 x 2.650 mm

Fuldt integreret Fixscreen S1 / 4.350 x 2.650 mm

UP-light LED på P1+P2. Varm hvid 3.000K med dimmerfunktion

Regnsensor og 5-kanals fjernbetjening

Materialer til montagen: Vejrbestandig befæstigelse, færdigbeton mm.

——————————————————————————————————————————

Samlet materialepris

——————————————————————————————————————————

Montagepris inkl. etablering af 2 fundamenter, fragt, arbejdsløn mm. 

Pris ikke inkl. decideret el-arbejde - dvs. installationsarbejde

——————————————————————————————————————————

Samlet pris inkl. montage:

145.107 kr

19.029 kr

19.029 kr

19.862 kr

19.146 kr

3.349 kr

4.529 kr

—————

220.051 kr

—————

37.500 kr

—————

267.551 kr

========
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Fixscreens
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Konsulentbesøg

Det er vigtigt at få den korrekte rådgivning, hvis man ønsker en Renson Pegola. Kun på baggrund af den rette rådgivning 

og sparring, kan man træffe de rigtige valg, så man bliver glad for sit køb.

Vi kommer meget gerne ud og kigger på din opgave, men normalt først efter korrespondence på telefon og mail forinden. 

Ud fra billeder af montagestedet, beskrivelse af ønsker mm. kan vi fremsende overslagspris inkl. montage. Så er omfang og 

prisniveau kendt og de første ting er forventningsafstemt.

Det kan måske godt virke lidt tungt for nogle, at man skal fremsende så meget information til os. Men vi vil gerne tage det 

rigtige tilløb til en forespørgsel og sende en pris retur, der lægger så tæt på et egentlig tilbud som muligt. Så minimerer vi 

risikoen for negative overraskelser fremadrettet i processen.

Husk, at du altid er velkommen til at besøge os i vores showroom, så du kan se produkterne. Dog skal et besøg i vores 

showroom altid aftales, så vi er sikre på at have afsat tid til dit besøg. Kun på den måde er vi sikre på, at kan give dig en 

grundig gennemgang af produkterne og dermed også den bedst mulige rådgivning. 

Et konsulentbesøg med efterfølgende ordre er gratis.

Et konsulentbesøg uden efterfølgende ordre koster 1.875 kr inkl. moms.

Honorar for konsulentbesøg er blevet nødvendig, da vi har oplevet at mulige kunder har fået opmåling, rådgivning, 

skitsetegninger, beskrivelser mm. hos os og efterfølgende købt løsningen andensteds.

Et konsulentbesøg er altid individuel og omfatter typisk:

- Grundlæggende vurdering af hvad der passer til huset rent produktmæssigt.

- Vurdering af bygningsdele mm - hvad kan lade sig gøre rent monategmæssigt.

- Besigtigelse og rådgivning - hvad kan lade sig gøre ud fra behov/ønsker?

- Rådgivning i farver og sammensætning af løsninger.

- Præcis opmåling ud fra forholdende.

- Fremvisning af produktprøver og farveprøver/farvevifter.

- Fastlæggelse af mulighed og behov for tilbehørsprodukter.

- Fastlæggelse af betjening, styring, sikkerhed mm.

- Udarbejdelse af montageskitser og lign. Bestilling af et Renson pergola medfører altid skitsetegning til godkendelse.

Rent tidsmæssigt tager et konsulentbesøg typisk 1-2 timer, men det er afhængigt af opgavens omfang.

Renson Camargue Skye til privat villa i Holte


