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Tekniske data for Prima C1

Bredde single markise: 220 - 600 cm.  

Udfald: 150 / 200 / 250 / 300 cm. 

Hældning: 5º -  45º 

Dug (standard): Valgfri premium markisedug fra Nova Hüppe dugkollektion. 100% gennemfarvet akryl.
Mulighed for andre typer duge som eksempelvis vandtætte eller brandhæmmende.

Imprægnering dug: Nanobehandlet. Smuds og vandafvisende. Svamp/råd-bestandig. UV bestandig.

Betjening: Drejestang eller motor med mulighed for styring/sikkerhed. Som standard anvendes Somfy IO motor.

Opbygning: Kassetteprofiler og arme udføres i ekstruderet aluminium. Endekapsler af formstøbt aluminium.
 
Arme: Nova Hüppe Prima med kæde i kneækled som er beskyttet med kappe af rustfri stål.

Godkendelser: TÜV godkendt og CE-mærket. Vindmodstandsklasse 2 iflg. DIN13561. Tåler middelvinde på op til 
10,8 m/sek, svarende til frisk vind. 
 
Montage: Vægmontage, Loftsmontage, Spærmontage  eller Specielmontage.

Garanti: Vi yder 5 års garanti på denne markise.

Producent: Nova Hüppe Tyskalnd - www.novahueppe.com

Vælg imellem 3 standardfarver på stellet. 

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

Snittegning standard vægmontage

Snittegning standard loftmontage

Novacolor 1 farver imod merpris på 15%

Novacolor 2 farver imod merpris på 20% Valgfri RAL imod merpris på 20%
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NOVA HÜPPE PRIMA C1

Ovenstående priser på en Nova Hüppe Prima C1r inkl. moms og inkl. minimum antal montagebeslag, fjernbetjent motor og 1-kanals fjernbetjening.
Den fjernbetjente motor er en Somfy IO og det er muligt at tilkøbe app-styring

PRIMA C1

Prisliste i DKR inkl. moms 

Priserne er inkl. valgfri standardfarve på kassette og valgfri 100% gennemfarvet premium-markisedug fra Nova Hüppe kollektion.

Priserne er ikke inkl. selve montagen eller el-tilslutning.

Tillægspriser (udvalgte)

Somfy Eolis 3D IO indbygget vindsensor/rystesensor (batteridrevet): 1.961 kr
Somfy Soliris sensor IO: Kombineret sol/vind-sensor for tilslutning til 230V: 2.193 kr
Somfy Tahoma styreboks for app-styring af IO motorer: 2.795 kr
Custom-made spærbeslag i varmegalvaniseret stål (pris pr. stk): 1.825 kr
Svejst dug i stedet for syet dug 100 kr/m2
Anden markisedug end Nova Hüppe standard 125 kr/m2
Mindrepris drejestang: 3.600 kr

Montage

En markise fra Kvalitetsmarkiser ApS sælges kun inklusiv montage, som udføres af vores egne erfarne montører eller af en af vores samarbejdspartnere.
Prisen på montagen er varierende fra opgave til opgave og er afhængig af opgavens omfang og sammensætning.
Montagepriser starter fra 6.000 kr inkl. moms og udregnes til den specifikke opgave.
Hvis man sender os billeder af montagestedet og beskriver opgaven for os, kan vi i langt de fleste tilfælde give en fast montagepris ud fra dette.
Alle billeder bedes man sende på mail info@kvalitetsmarkiser.dk - send venligst ingen billeder på sms/mms.

Opmåling / Konsulentbesøg

Da det er meget vigtigt for os, at levere den bedst mulige løsning hver gang, går vi meget op i at give den rette rådgivning og vejledning.
Opmåling / Konsulentbesøg er gratis ved ordre.
Opmåling / Konsulentbesøg uden ordre koster 1.875 kr inkl. moms

Leveringstid

Normal leveringstid er 15-20 arbejdsdage fra godkendt ordrebekræftelse. Leveringstiden kan være længere i spidsbelastninger i vores højsæson og 
omkring ferietider. Vi opfordrer til at kontakte os så tidligt som muligt i forløbet, så vi kan levere til tiden.
Ved ethvert salg gælder vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Disse kan hentes på vores hjemmeside og fremsendes altid ved 
ethvert tilbud og/eller ordrebekræftelse. Vi tager forbehold for trykfejl  og mangler i denne prisliste.


