RENSON TOPFIX®
- Horisontal eller vertikal tilpasset solafskærmning til tagvinduer, lyspaneler eller ovenlysvinduer.
- Ekstrem vindstærk i alle positioner (garanteret op til 120 km/t i lukket tilstand)
- Kan bruges som insektnet og mørklægning ved montage direkte i vinduesrammen
- Kompakt design
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BESKRIVELSE
Topfix® - ovenlys solafskærmning, der benytter en banebrydende ny og
patenteret teknologi: en kombination af den velkendte Fixscreen®s teknologi
med selvopstrammende system.
Resultatet er en suverænt stram dug og en solafskærmning, der er vindstabil i
alle positioner - blafrende duge er historie.
Den kompakte kassette passer perfekt ind i enhver arkitektur.
Med Topfix® undgås overophedning i tagvinduer, rytterlys samt ovenlys, og
komplet mørklægning opnås ved valg af mørklægningsdug.
Topfix® kan monteres indvendigt eller udvendigt og i nedrullet tilstand holder
den endvidere insekterne ude.

Fixscreen-teknologi hvor dugen føres “zippet” i
sidestyrene

PRODUKTEGENSKABER

Dugen kan via det selvopstrammende system føres nedfra
og op

• Solafskærmning med en altid stram dug
• Intelligent vindstabilt sidestyrssystem med Fixscreen® teknologien
• Motoriseret - enten til trykknap eller fjernbetjent.
• Kompakt design
• Rammen fås anodiseret eller pulverlakeret i alle RAL farver
• Fås med Rensonscreen, Soltis® polyesterdug i et bredt udvalg af farver
samt med Soltis® mørklægningsdug

ANVENDELSESMULIGHEDER
• Kan bruges til alle typer horisontale samt skrå ruder: såsom tagvinduer, rytterlys, ovenlys, udestuer mv.
• Kan bruges til alle vinduestyper – aluminium, træ og PVC
• Til nybyggeri såvel som renovering
• Til alle typer byggerier fra private til offentlige bygninger bl.a. sygehuse, ældreboliger, kontorer, skoler mm.
• Fra top til bund eller fra bund til top installation
• Egnet såvel til indendørs som udendørs brug

Indvendigt monteret Topﬁx for mørklægning

Udvendig monteret Topﬁx for vindstabil solafskærmning
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TEKNISKE EGENSKABER
• Maks. dimensioner:

Enkelt: Bredde 4000 mm x Højde 3000 mm
Dobelt: Bredde 6000 mm x Højde 3000 mm

Snit fra siden

Snit fra front

Højde/Udfald: Max 3000 mm

• For større arealer spørg efter Topfix® Max som kan laves Bredde 5000 mm x Højde 6000 mm
• Minimum bredde: 1150 mm
• Topkasse/kassette-dimensioner: B 105 x H 100 mm
• Hældning fra 0 til 90°.
En minimumshældning er ikke nødvendig ved brug sammen med Soltis® 86
En minimumshældning på 8º er nødvendig ved brug sammen med Soltis® 92/93/B92 ved udvendig brug.
• Vindtunnelstest udført af Von Karman Instituttet: No. EAR0852
• I lukket tilstand, testet modstandsdygtig overfor en vindstyrke på op til 120 km/t ca. 33 m/s (B:3000 x H:3000 mm)
• I lukket tilstand, testet modstandsdygtig overfor en vindstyrke på op til 80 km/t ca. 22 m/s (B:4000 x H:3000 mm)
• Garantier: 5 års produktgaranti og 10 års garanti på lakeringen.

Max areal pr anlæg
12 m²

Bredde: Max 4000 mm

Snit fra siden

Snit fra oven
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Bundskinner

Renson Topfix®
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RENSON® er leverandør af innovative koncepter og produkter, som er med til at skabe sunde og komfortable ude- og indendørsmiljøer. Med et minimalt energiforbrug og attraktive moderne designs er du sikret en fremragende løsning – både i hjemmet,
på kontoret eller hvor du ellers har mest brug for det.
RENSON® producerer alle deres produkter selv i Waregem, Belgien og leverer til hele verden.

Kvalitetsmarkiser.dk er dansk RENSON® ambassadør indenfor Screens, Outdoor og Projekt-solafskærmning.
Dette betyder at vi kender produkterne fra RENSON® og har deltaget i produkttræning og montage hos RENSON® i Waregem.
Vi står altid klar med rådgivning hvad enten man som privat har en lille opgave eller som projekterende mangler information til et
større projekt.

DANSK RENSON AMBASSADØR

- SCREENS
- OUTDOOR
- PROJEKTER
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