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Vegascreen®
Superieure zonweringtechniek
in dienst van het comfort

Vegascreen®

140 mm

Product
• Nieuw design voorzien van gerenommeerd spansysteem
• Daar zijconsole en geleider in hetzelfde vlak liggen, zorgen zij voor een
optimale aansluiting met de zijgevel
• Eenvoudige en snelle montage d.m.v stabiele montagevoeten (beschikbaar
in verschillende hoogtes)
• Minimale kasthoogte is ideaal bij moeilijke montagesituaties b.v.b net
onder een dakoversteek
• Combineerbaar met Soltis®- of acryldoeken met hoge zonweringcoëfficiënt
• Polyesterdoek Soltis® in zeer ruim kleurengamma verkrijgbaar
• Soltis® 86/92/93: geen minimale hellingshoek
• Profielen verkrijgbaar in alle RAL kleuren
Toepassingen
• Toepasbaar bij alle schuinliggende beglazing bvb. veranda’s, pergola’s en
wintertuinen
• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
• Vegascreen® is ook geschikt voor bouwprojecten, waar aan de zonwering
zeer hoge eisen worden gesteld. Om een optimaal resultaat te bekomen,
moet er een overleg zijn tussen de architect, de promotor en de leverancier
van de zonwering.

230 mm

Healthy veranda concept®

Technische kenmerken
• Max. afmetingen:
- Enkel screen:
Max. breedte: 4500 mm
		
Max. uitval (U): 6000 mm
		
Maximale oppervlakte: 27 m2
- Gekoppelde screens: Max. breedte: 8000 mm
		
Max. uitval (U): 6000 mm
		
Maximale oppervlakte: 24 m2/deel
• Aluminium behuizing: H 140 mm x D 230 mm
• Hellingshoek: 0° t.e.m. 90°
• Top-bottom montage
• Om een optimale doekspanning te garanderen, worden extra ondersteu
ningsrollen voorzien:
- Vanaf 3000 mm: één extra ondersteuningsrol
- Vanaf 5000 mm: twee extra ondersteuningsrollen

Afmetingen kast

Gekoppelde montage op veranda

Omschrijving
Vegascreen® helpt mee aan het realiseren van een gezond binnenklimaat
in uw veranda. Het RENSON® Healthy Veranda concept® een combinatie van
buitenzonwering en ventilatie, biedt de mogelijkheid om van uw veranda,
ongeacht de oriëntatie, een comfortabele leefruimte te creëren. Vegascreen®,
met zijn elegante slanke kast, speelt perfect in op de hedendaagse glasbouwtechniek en laat zich optimaal combineren met alle bouwstijlen.
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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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Garantie
• 5 jaar productgarantie
• 10 jaar garantie op lakwerk
• Conform Europese norm EN 13561, windklasse 3
• Prestatieverklaring DOP 201409-F003

