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Q.bus®
De ongelooflijk flexibele
zonwering
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LEINER LOUNGE KLEUREN:
Uw zonwering met haar coating in
hoogwaardige LEINER LOUNGE STRUCTUURLAKKEN en haar fijn gestructureerde oppervlak is een absolute blikvanger.
De Q.bus is verkrijgbaar in 3 standaardkleuren (LEINER LOUNGE donkergrijs,
RAL 9016, RAL 9006) of tegen meerprijs
in uw RAL-wenskleur of een van nog
17 andere, fijne structuurlakken.

Zwart

Q.bus is een nieuw zonweringsysteem met een design op
topniveau. Zoals hij daar vrij
staat, met optimale benutting
van het oppervlak, is hij niet
alleen functioneel, maar ziet
hij er ook nog eens ontzettend
goed uit. Hier kunnen meerdere
installaties tot één groot
beschaduwingsvlak worden
gecombineerd. Met zijdelingse
zonweringen of screens stelt u
uw eigen textiele ruimte samen.
Zij het particulier of in de
gastronomie – de Q.bus slaat
altijd een goed figuur. De installatie kan helemaal vrijstaand of
aan de wand gemonteerd
worden. Meerdere installaties
kunnen met elkaar verbonden
worden en ook hoekoplossingen
zijn realiseerbaar.

Q.bus®
Perfect design

Ook verkrijgbaar met op afstand
bedienbare motor.

De Q.bus onderscheidt zich door zijn elegantie en
zijn strakke, kubische design. De aluminiumprofiel
en zijn zodanig vormgegeven dat de constructie
licht en harmonisch oogt. Vooral de gepoedercoate
oppervlakken komen in een van de LEINER LOUNGE
KLEUREN goed tot hun recht. Een Q.bus verandert
elk terras in een elegante, textiele ruimte.
De horizontale beschaduwing kan aan de
voorzijde dankzij een geïntegreerd doek nog
ca. 80 cm verlaagd worden. Daarmee kan de
beschaduwing worden aangepast aan de stand van
de zon. Zelfs lichte regen kan zo weglopen. Beide
doeken kunnen afzonderlijk in- en uitgestuurd
worden. Desgewenst bieden verticale beschaduwingen ook bescherming tegen nieuwsgierige
blikken, zon en wind.

Q.bus®
Er zijn veel combinaties
mogelijk

De Q.bus is ook uniek vanwege zijn bijna onbeperkte
montagemogelijkheden. Zij het als enkele installatie
of in combinatie met meerdere elementen – de Q.bus
past zich aan de terrassituatie ter plekke aan.
Daarbij doet het er niet toe of het terras ‚om de hoek‘
verloopt of tegen de huismuur is gemonteerd.
De mogelijkheden zijn legio. Vraag advies bij
een gekwalificeerd vakbedrijf!

Q.bus®
Schaduwen individueel
regelen

Ook in de gastronomie en hotellerie heeft men de vele mogelijkheden
van de Q.bus al ontdekt. Op een mooiere manier kan men zijn gasten
bijna niet tegen de zon beschermen. Op elegante wijze verfraait hij
elk terras en zorgt met zijn rechthoekige vorm voor een optimale
benutting van de ruimte. Zij het voor ligstoelen in het wellnessgedeelte, loungestoelen in de beachclub of voor de klassieke bestoeling –
de Q.bus is de perfecte oplossing voor elke toepassing.

CANTO QSZ
raamzonweringen
De ontwikkeling van de CANTO QSZ
werd speciaal afgestemd op de
afmetingen van de Q.bus-profielen.
Hierdoor ogen Q.bus en raamzonweringen als één geheel. De bevestigingen zijn onzichtbaar geïntegreerd.
Met een QSZ creëert u een textiele
ruimte voor nog meer levenskwaliteit.
De raamzonwering beschermt u
tegen zonnestraling van opzij en de
nieuwsgierige blikken van de buren.
Dankzij zijn goede windbestendigheid is de QSZ ook geschikt als
windscherm.

CALYPSO ROLL
Zijdelingse zonwering

Mooie handgrepen

Beschermt tegen de zon, nieuwsgierige
blikken en wind: De zijdelingse zonwering CALYPSO ROLL is de perfecte
aanvulling voor uw terras of balkon. Ze
beschermt tegen zonnestralen van opzij
en tegen de nieuwsgierige blikken van
de buren. De basisuitvoering beschermt
tegen een zachte bries. 		
In combinatie met het Wind-ProtectSystem kan ze ook worden gebruikt als
‘echt’ windscherm. De CALYPSO ROLL is
eenvoudig te monteren, handig in het
gebruik en overtuigend in kwaliteit en
elegantie. De hoogwaardige houten
grepen zien er niet alleen goed uit, maar
voelen ook prettig aan.

Q.bus

Tips en techniek

Max. breedte enkelvoudige installaties in cm
Min. breedte enkelvoudige installaties in cm
Max. uitval in cm

550 / 600
170
450 / 400
100

Trekmedium

Torsieveer

In banen genaaide doeken

4

Screen-Soltis-92-doeken

400 x 300

Extra besturingsmogelijkheid
(afstandsbediening, zon-wind automaat)
4 Standaarduitvoering

n

cm

cm

graden

n Speciale uitvoering

Grote keuze aan doeken
De Q.bus beschaduwingssystemen kunnen als naargelang de toepassing worden uitgevoerd met uiteenlopende doeken en materialen.

Afstandsbediening

Band

Veiligheid door
gehard aluminium

Aandrijving

Hellingshoek

22,5 m2
Maximale uitval

Max. oppervlak per enkelvoudige installatie

Maximale breedte

Min. uitval in cm		

Elke installatie wordt individueel vervaardigd, meerdere malen getest en aan een proefdraai
onderworpen. Alle LEINER producten zijn voorzien van het CE-keurmerk. Windweerstandsklasse
2 (komt overeen met windkracht 5). De afbeeldingen kunnen uitvoeringsvarianten tonen.
Wijzigingen voorbehouden. Stand 05.2015.
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