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Topfix® Max
Horizontale zonwering met Fixscreen®-technologie
voor grote oppervlaktes

Topfix® Max

Zijgeleider

Deze horizontale zonwering voorzien van een nieuwe revolutionaire span
techniek die grote oppervlaktes aankan. Samen met de geïntegreerde spanningstechniek wordt een onovertroffen doekspanning gerealiseerd. Klapperende en stukgescheurde doeken behoren tot het verleden. Deze horizontale
zonwering weert de warmte bij grote lichtstraten, skylights en veranda’s. In
combinatie met een verduisterend doek is een volledige verduistering realiseerbaar bij binnen- en buitentoepassingen – en dit tot 30 m2 !
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Product
• Horizontale binnen -of buitenzonwering met revolutionaire doekspanning
• Dankzij de gepatenteerde Smooth Technologie kent de Topfix® Max een
vloeiende & geruisarme beweging van de rits in de ritsgeleiders. Deze
intelligente 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
• Oppervlaktes tot 30 m2 mogelijk
• Elektrische bediening
• Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
• Polyesterdoek Soltis® in zeer ruim kleurengamma verkrijgbaar
• Doeken:
• Soltis® 86: zonder minimale hellingshoek
• Soltis® 92, 93 & B92: minimale hellingshoek 8°
Toepassingen
• Toepasbaar bij alle grote horizontaal, verticaal of schuinliggende beglazing
bv. dakvensters; lichtstraten, veranda’s, etc.
• Zowel binnen als buiten toepasbaar
• Voor alle raamtypes: aluminium, PVC, hout
• Voor nieuwbouw en renovatie
• Voor particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen,
kantoren, scholen, …
• Topfix® Max F (vrijstaande versie): combineerbaar met een open constructie zonder onderliggend dak, met of zonder montagevoeten
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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
• Hellingshoek: 0° t.e.m. 90°
• 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

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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N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
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