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SMOOTH
TECHNOLOGY

Fixscreen® 150EVO F
Fixscreen® 100EVO Slim F
PATENTED TECHNOLOGY

Nieuwe plaatsingsmogelijkheid zonder achterliggend
raam en ideaal bij bestaande terrasoverkappingen

Next Generation: Fixscreen® 100EVO Slim F & 150EVO F
Crystalvenster in glasvezeldoek

De Fixscreen® 100EVO Slim F & 150EVO F (Free) van RENSON® brengen een belang
rijke evolutie in kwaliteit, design en montage van vrijstaande doekzonweringen
(Free). 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. Dankzij
de gepatenteerde Connect&Go®-technologie kan de doekrol gemakkelijk gemon
teerd en gedemonteerd worden. We bieden een nieuwe en strakke kast volgens
onze Square design lijn aan. Het ontwerp van de kast werd geoptimaliseerd zodat
het doek, met onderlat in de kast verdwijnt. Dankzij de Fixscreen® technologie, zit
dit doek in iedere positie windvast. Verder bestaat de mogelijkheid om kristal
venster te integreren in glasvezeldoek voor een doorkijk naar de tuin.

15 5

15 0

Toepassingen
Voor alle raamtypes: aluminium, hout, PVC
• Voor nieuwbouw / voor particuliere woningbouw en projecten
• Fixscreen® 100EVO Slim F & 150EVO F zijn perfect te combineren met onze
Algarve® terrasoverkapping, een bestaande terrasoverkapping of te plaatsen in
een veranda
Technische kenmerken
(mm)
Kast (B x H)

Fixscreen® 100EVO Slim F

Fixscreen® 150EVO F

110 x 150

155 x 150
Flexibiliteit

Maximaal (BxH)
Onderlat (B x D)
Gesloten zijgeleider (G) (B x D)
Diepe zijgeleider (D)
(standaard) (B x D)
Koppel zijgeleider (B x D)

4000 x 2700 (10,8 m2)

6000 x 2700 (16,2m2)

30 x 46 - Verdwijnt in de kast
35 x 48

35 x 48

35 x 110

35 x 155

58 x 48

58 x 48
Comfort

Elektrische bediening

Doorsnede Fixscreen® 150 EVO (F)

Detail zijgeleider

Product
Design
• Softline of Square design van de kast - NIEUW
• Grotere oppervlaktes mogelijk
• Elektrische kabel integreerbaar in zijgeleider (Fixscreen® 150EVO F)
• Combineerbaar met glasvezeldoek in zeer ruim kleurengamma
• Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
Comfort
• Automatisch verloop van de bediening naargelang de zon- of windintensiteit
Duurzaamheid
• Dankzij de gepatenteerde Smooth Technologie kent de Fixscreen® een vloeiende
& geruisloze beweging van de rits in de ritsgeleiders. Deze intelligente
ritsgeleider is voorzien van een gepatenteerde slijtvaste laag:
-	 Garandeert een strak & rimpeloos doek
-	 Zorgt ervoor dat het doek in alle posities windvast zit: vrijstaand 60 km/h NIEUW
• Snelle & eenvoudige montage dankzij:
-	 Gepatenteerde elektrische fiche (Connect & Go®– technologie)
-	 Gemakkelijk (de)monteren doekbuis
-	 Gemakkelijk vervangen motor/doek
-	 Gemakkelijk borgen van de kast
-	 Voorgeboorde zijgeleiders type

Dealer

Meerdere bedieningsmogelijkheden
Gebruiksgemak
Eenvoudige montage & onderhoud dankzij Connect&Go® technologie

Installatie van het screen

Geen voorgeboorde zijgeleiders

voorgeboorde zijgeleiders
(voor S/G)

Duurzaamheid
7 jaar garantie

Fixscreen®-technologie: rits blijft in zijgeleider
optimale hechting van rits aan doek

5 jaar garantie

Op alle gebreken die zich kunnen voordoen
bij normaal gebruik en geregeld onderhoud

10 jaar garantie
Gegarandeerde windweerstand
(in gesloten toestand)

60 km/h (1) (WK3)

Windweerstand is afhankelijk van de combinatie B x H (zie garantie certificaat)

V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
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
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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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Lakwerk van alle aluminium profielen

