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

Topfix® Max F

Kast

202

Deze horizontale zonwering kan door middel van een gepatenteerde oplos
sing in open constructies geplaatst worden. 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 (vrijstaand)
kan extreem grote oppervlaktes aan: tot 30 m2! Samen met de geïntegreerde
spanningstechniek wordt een onovertroffen doekspanning gerealiseerd. Klap
perende en stukgescheurde doeken behoren tot het verleden.
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Zijgeleider: Fixscreen® technologie

Product
• Horizontale binnen -of buitenzonwering met revolutionaire doekspanning
• Dankzij de gepatenteerde Smooth Technologie kent de Topfix® Max F een
vloeiende & geruisarme beweging van de rits in de ritsgeleiders. Deze intel
ligente ritsgeleider is voorzien van een gepatenteerde slijtvaste laag:
-	 garandeert een strak & rimpelloos doek
-	 zorgt ervoor dat het doek in alle posities windvast zit: tot 120 km/h
• Geïntegreerde waterafvoer
• Oppervlaktes tot 30 m² mogelijk vrijstaand
• Elektrische bediening met elektronische en mechanische onderlat
beveiliging
• Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
• Polyesterdoek Soltis® in zeer ruim kleurengamma verkrijgbaar
• Rensonscreen® Waterproof: innovatief lichtdoorlatend en waterdicht doek !
• Doeken:	-	 Soltis® 86: zonder minimale hellingshoek
		-	 Soltis® 92, 93 & Rensonscreen® Waterproof:
		 vanaf een minimale hellingshoek 6° (1)

Mechanische onderlatbeveiliging

Toepassingen
• Combineerbaar in open houten, aluminium of stalen constructies
zonder onderliggend dak met of zonder montagevoeten
• Voor particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen,
kantoren, scholen, …
Technische kenmerken
• Max. afmetingen:
-	 Enkel: maximale breedte (B): 5000 mm
		
maximale uitval (U): 6000 mm
		
maximaal oppervlakte: 30 m2
• Aluminium behuizing: H202 mm x D260 mm
• Top-bottom of bottom-top montage
Garantie
• 5 jaar productgarantie
• 10 jaar garantie op lakwerk
• Conform Europese norm EN 13561, windklasse 3
• Prestatieverklaring (DOP) 201409-F003
In functie van de afmetingen: breedte (B) x uitval (U) combinatie (zie technische documentatie)

Topfix® Max

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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OUTDOOR

N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu

© L1000140 05/15 België

(1)

Dealer

