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LINIUS® voorgemonteerde cassettes

Omschrijving
Een innovatief product is een combinatie van design, technisch
vakmanschap, flexibiliteit en kwaliteit! Om tijd te winnen tijdens de
montage, heeft RENSON® het LINIUS®-cassettensysteem bedacht.
Het grote voordeel van dit systeem is dat de volledige lamellenwand kan
worden onderverdeeld in voorgemonteerde modules. Zodra het verticale
draagprofiel is geïnstalleerd, kunnen de voorgemonteerde cassettes snel
worden gemonteerd dankzij een ingenieus bevestigingssysteem.

Voordelen
• Levering als voorgemonteerde cassettes, dus:
- kortere installatietijd dankzij reeds ingeclipste lamellen en een eenvoudig
inhaaksysteem
- eenvoudig uitlijnen van de panelen
- eenvoudige montage op moeilijk bereikbare plaatsen: op grote hoogte, enkel
van binnen bereikbaar, ...
• Modules met onzichtbare omlopende kaders
• Cassettes terug uitneembaar, bv. voor technische installaties
• Modules met speciale vormen zijn mogelijk
• Inox muggengaas
• Elementen beschikbaar om hoekpanelen te monteren
• Meer esthetiek, stevigheid en stabiliteit

Eigenschappen
•
•
•
•

Maximale afmetingen per element: 4 m² - van 9 tot 16 kg/m²
Indeling van de cassettes naar keuze volgens raster
Alle lamellen uit het LINIUS®-programma zijn mogelijk
Montage met hendel bij kleine cassettes OF met hijsogen bij grote cassettes
en in grote inbouwhoogtes (kraan)
• Technische documentatie beschikbaar

Materialen
Geëxtrudeerd aluminium volgens N 573-3, legering EN AW-6063T66.

Muggengaas
Muggengaas uit inox, ingerold aan de achterkant van de cassettes

Hendel

Hijsoog

RENSON ® behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen.
U kunt de recentste versie van deze brochure downloaden op www.renson.eu.
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Afwerking
- Geanodiseerd F1 (20 micron)
- Polyester poederlak (60 - 80 micron) in RAL-kleuren

