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Udnyt din terrasse endnu mere og nyd 

udelivet selvom vejret driller lidt

Med en Renson Lapure® opnår du at kunne sidde 

udenfor meget hyppigere end ved konventionelle 

pergolamarkiser. 

Teknikken og konstruktionen er meget tolerant overfor 

vind og vejr og designet bejler især til den nyere 

minimalistiske byggestil.

Der er i designet lagt stor vægt på det enkle udseende 

med lige linier, og der er rigtig mange farver at vælge 

imellem, så man kan sammensætte sin egen perfekte 

tilpassede løsning.

Alt aluminium (kassette, skinneprofiler, ben mm) leveres 

med en speciel Seaside A (søstærk) aniodsering der 

efterfølges pulverlakeres i valgfri RAL-farve.

Den fuldstændig vandtætte RensonScreen dug, sørger 

for at du kan sidde fuldstændigt i tørvejr - Bemærk at der 

minimum kræves en hældning på 10º for en Renson 

Lapure®

Regnvand ledes fra dugen over i bundskinnen og ned 

igennem benene. Ledes som standard ud på terræn, 

men kan også ledes i faskine eller lign. 

Dugen på en Renson Lapure® føres “zippet” i 

sideskinnerne, hvilket giver et meget ensartet udseende 

med en altid stram dug og så giver det en stor 

modstandsdygtighed overfor vind - Renson Lapure er 

testet og godkendt til vindpåvirkninger på op til 30 m/s.

Meget værdi for pengene 

Renson Lapure® er meget unik på markedet, da det er 

den eneste pergolamarkise med så stor en vindtolerance, 

hvilket gør den meget egnet til erhversmæssig brug. Den 

er bl.a. også yderst velegnet til steder hvor man samtidig 

har brug for at solafskærme vinduer - eks. i en restaurant 

med store vinduesfacader mod syd.

Der er rig mulighed for at tilføje tilbehør som LED-

belysning, varmelamper, glas-løsninger i siderne, skodder 

mm, så løsningen bidrager positivt til områder med 

udeservering.

Ved at vælge en Renson Lapure® vælger du et produkt 

med meget stor udnyttelsesgrad, og du vælger et 

produkt som du kan stole på i rigtig mange år.
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Teknik

FRONT SIDE
Bredde kassette

(= total bredde - 20 mm)

Total bredde

(min. 1500 mm ; Max 6000 mm)
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Hældning

Udfald

(min. 1500 mm ; Max 5000 mm)

Placering af ben

(min= udfald - 1000 mm)

(max= udfald - 55 mm)
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Single anlæg

Max bredde: 6000 mm

Max udfald: 5000 mm

1 motor, 1 tagfelt og 2 ben

Pris fra prisliste

Dobbelt anlæg

Max bredde: 12000 mm

Max udfald: 5000 mm

2 motorer, 2 tagfelter og 3 ben

2 x pris fra prisliste minus 1 ben a 1.438 kr

De enkelte anlæg kan godt have forskellig bredde. 

Tripple anlæg

Max bredde: 18000 mm

Max udfald: 5000 mm

3 motorer, 3 tagfelter og 4 ben

3 x pris fra prisliste minus 2 ben a 1.438 kr

De enkelte anlæg kan godt have forskellig bredde.  
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Skitsetegninger

Kassette Single sidestyr Dobbelt sidestyr

Bundskinne Standard vægbeslag

Ben
Bundskinne

Vægbeslag Kassette Sidestyr

Ben Tværstøtte Tværstøtte med LED-skinne

Fodplade type X1

Synlig (standard)

Fodplade type X4

Synlig - hjørneskåret

Fodplade type X5

“Usynlig”
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Prisliste i DKR inklusiv moms men eksklusiv montage.                                         

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 og mangler i denne prisliste.

Montagepris: Altid individuel og starter fra 18.000 kr inkl. moms. Vi tilbyder altid også støbearbejdet forbundet med montagen, men dette kan man også selv stå for.

Konsulentbesøg

Det er vigtigt at få den korrekte rådgivning, hvis man ønsker en Renson Lapure. 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 inklusiv montage - så er omfang og prisniveau afstemt.

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.

Et konsulentbesøg hos os er gratis ved ordre.

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.

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

- Rådgivning i farver og sammensætning af løsninger.

- Korrekt 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 en Renson Lapure medfører altid skitsetegning til godkendelse ved ordre.

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

Husk, at du altid er velkommen til at besøge os i vores showroom, så du blandt andet kan opleve en Renson Lapure. Dog skal et besøg i vores showroom altid aftales forinden, 

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. 
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DANSK RENSON AMBASSADØR

- SCREENS

- OUTDOOR

- PROJEKTER

Renson® er producent og leverandør af innovative koncepter og produkter, som er med til at skabe sunde og komfortable ude- 

og inden-dørsmiljøer. Med et minimalt energiforbrug og attraktive moderne designs er du sikret en fremragende løsning – både i 

hjemmet, på kontoret eller hvor du ellers har mest brug for det.

Renson® producerer alle deres produkter selv i Waregem, Belgien og leverer til hele verden og er kendt for deres gennemtænkte 

løsninger, det gennemtænkte design og fremfor alt den høje kvalitet.

Kvalitetsmarkiser.dk er dansk Renson ambassadør/partner indenfor screens, outdoor og projekt-solafskærmning.

Dette betyder at vi har flere års erfaring indenfor disse produktkategorier og kender produkterne fra Renson særdeles godt. 

Vi tilbyder salg, service og montage på alle produkter fra Renson.

Hos Kvalitetsmarkiser ApS er god service en selvfølge, og vi tager altid udgangspunkt i at tilbyde den bedst mulige løsning til 

den enkelte opgave.

Find mere information og se referencer på www.kvalitetsmarkiser.dk 


