Topfix® Max
Horizontale zonwering met Fixscreen®-technologie
voor grote oppervlaktes

Topfix® Max

Zijgeleider

RENSON® Sunprotection-Screens introduceert de Topfix® Max: de eerste
horizontale zonwering, voorzien van Fixscreen®-technologie die extreem
grote oppervlaktes aankan. Samen met de geïntegreerde spanningstechniek
wordt een onovertroffen doekspanning gerealiseerd. Klapperende en
stukgescheurde doeken behoren tot het verleden. Deze horizontale zon
wering weert de warmte bij grote lichtstraten, skylights en veranda’s.
In combinatie met een verduisterend doek is een volledige verduistering
realiseerbaar bij binnen- en buitentoepassingen – en dit tot 30 m² !
Product
• Zonwering met revolutionaire doekspanning
• In iedere positie windvast
• Oppervlaktes tot 30 m² mogelijk
• Elektrische bediening
• Mogelijk gebruik van volgende doeken: Soltis®, Soltis® verduisterend en
Rensonscreen®
• Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL-kleuren
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Toepassingen
• Toepasbaar bij alle grote horizontaal, vertikaal of schuinliggende beglazing
bv. dakvensters; lichtstraten, veranda’s, etc.
• Voor alle raamtypes: aluminium, PVC, hout
• Voor nieuwbouw en renovatie
• Voor particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen,
kantoren, scholen, …
• Zowel top-bottom als bottom-top montage
• Zowel binnen als buiten toepasbaar
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Technische kenmerken
• Max. afmetingen (BxU): 5000 x 6000 mm
• Aluminium kast (BxH): 260 x 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)
• Topfix® Max F - NIEUW!
Integreerbaar in open constructies zonder onderliggend dak

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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