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Loggiascreen ®
• Esthetische, flexibele en efficiënte zonnewering
• Dient ook als zichtwering of windscherm
• Schuifpanelen of vaste panelen

4 Fix

Loggiasc r e en ®

4 FIX

Omschr ijving
Loggiascreen ®

4 FIX

combineert de eigenschappen van verschillende

materialen en systemen tot een oplossing die opvalt door haar elegantie,
flexibiliteit en efficiëntie. Dubbel esthetisch voordeel: het doek is aan de
vier zijden in het kader bevestigd en wordt bovendien permanent strak
gehouden dankzij een ingebouwd spansysteem in de onder- en bovenkaders.
Loggiascreen ®

4 FIX

is een systeem van panelen (schuivende, vaste of

plooibare) met doek, dat het mogelijk maakt de licht- en warmtetoetreding
naar wens te beheren door de positie van de panelen aan te passen in
functie van de behoefte. Loggiascreen ®

4 FIX

kan ook worden gebruikt als

zichtwering of windscherm.

Technische gegevens
• Kader in geëx trudeerd aluminium met geanodiseerde of gepoederlakte
af werking
• Stevige structuur voor een hoge windvastheid
• Ingebouwd systeem om het doek te bevestigen aan de vier zijden
• Permanente doekspanning
• Gemonteerd in fabriek en montageklaar geleverd, maatwerkproductie
• Hoogwaardig onderhoudsvrij schuifbeslag
• Screendoek uit gecoat voorgespannen polyesterweefsel (Soltis ®) of
glasvezel
• Schuifpanelen met manuele bediening of motorbediening

RENSON ®
• Betrouwbare en kwalitatieve producten
• Specialist in ventilatie en zonwering
• Professioneel advies en ser vice
• Wereldwijde er varing
• Sinds 1909

Foto voorkant: Residentie Reylof, Gent (BE) Arch. : Bontinck Architecture and engineering

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Niet-contractuele foto’s en tekeningen.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
U kunt de recentste versie van deze brochure downloaden op www.renson.eu
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