Topfix® Max F
Horizontale zonwering voor grote oppervlaktes
integreerbaar in bestaande open constructie

Topfix® Max F

Kast

202

Inleiding
RENSON® Sunprotection-Screens introduceert de Topfix® Max F. Deze horizontale zonwering kan door middel van een gepatenteerde oplossing in open
constructies geplaatst worden (Free). Zo wordt ruimte geboden voor tal van
nieuwe plaatsingsmogelijkheden die bijdragen aan het RENSON® Healthy
Outdoor Concept. Dit concept streeft ernaar om de buitenruimte naar een
hoger niveau te tillen rekening houdend met drie types van comfort: Fysisch
comfort, Thermisch comfort en Visueel comfort.
De Topfix® Max F kan, mede door middel van de Fixscreen®-technologie,
extreem grote oppervlaktes aan: tot 30 m2! Samen met de geïntegreerde
spanningstechniek wordt een onovertroffen doekspanning gerealiseerd.
Klapperende en stukgescheurde doeken behoren tot het verleden.
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Zijgeleider

Product
• Zonwering met revolutionaire doekspanning
• In iedere positie windvast
• Elektrische bediening
• Mogelijk gebruik van volgende doeken: Soltis®, Rensonscreen® en
Rensonscreen® Waterproof
• Mogelijk met acryldoek - NIEUW!
• Geïntegreerde waterafvoer
• Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle standaard RAL-kleuren
• Elektronische en mechanische onderlatbeveiliging

Mechanische onderlatbeveiliging

Toepassingen
• Kan geïntegreerd worden in open houten, aluminium of stalen constructies zonder onderliggend dak
• Voor particuliere woningbouw, horecazaken en projecten: hospitalen,
rusthuizen, kantoren, scholen, …
• Zowel top-bottom als bottom-top montage
Technische kenmerken
• Max. afmetingen: B 5000 x U 6000 mm
• Maximale oppervlakte: 30 m2 in één deel!
• Aluminium kast: B 260 x H 202 mm
• Hellingshoek 0° t.e.m. 90°
Bij horizontale plaatsing geldt:
- Soltis® doek: een minimale hellingshoek van 5°
- Verduisterend Soltis® doek: min. helling van 45° (Breedte beperkt tot 4 m)
- Rensonscreen®: min. helling van 5° (Breedte beperkt tot 4 m)
• Garantie: 5 jaar

Dealer

Topfix® Max F

RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te
brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu
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