RENSON FIXSCREEN® 150 EVO
Orkansikker vertikal zip-screen med patenteret
Fixscreen- og Connect & Go-teknologi.
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Renson Fixscreen® 150 EVO
Installationsmetode 1, 1+ eller 6
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Renson Fixsreen® 150 EVO er et veldesignet produkt i høj kvalitet som har rigtig mange fordele mht. installationsmetoder,
montage og service. Fixscreen 150 EVO udmærker sig ved at kunne laves i ret store dimensioner.
Fixscreen 150 EVO kan monteres indvendigt eller udvendigt og selve funktionsprincippet er at en screendug føres
“zippet” i sidestyr hvorved man opnår en meget vindtolerant løsning. Der garanteres en tolerance overfor vind på op til
36 m/s for Renson Fixscreen 150 EVO. Indvendigt kan man montere denne screen som mørklægning uden brug af de
traditionelle afstivninger af dugen. Dugen vil altid hænge pænt stram og udspændt.
Kassetten på en Fixscreen 150 er opbygget af to ekstruderede aluminiumsprofiler med endekapsler af formstøbt
aluminium - den forreste aluminiumsprofil kan nemt skrues løs udefra for nem og sikker servicering.
Kassetten måler 155x150 mm og kan enten leveres som Softline eller Square design.
SOFTLINE

SQUARE

Den indbyggede patenterede “Connect & Go” teknologi tillader at man kan
montere eller demontere selve dugrullen meget nemt, uden at skulle
demontere hele kassetten. Dette har meget store fordele rent el-mæssigt og
rent servicemæssigt da man ikke skal klippe et kabel for at demontere
dugrulle ved en udskiftning af dug eller motor.
Connect & Go består rent praktisk af et indbygget hunstik i selve kassetten,
som tilsluttes et hanstik når dugrullen skubbes på plads i kassetten.
På fjernbetjente produkter, er det desuden muligt at bestille Fixscreen med
U-safe som er en udvendig trykknap/serviceknap der ved aktivering frakobler
strømmen så man sikkert kan servicere produktet.

På en Fixscreen 150 EVO føres dugen“zippet” i sidestyret og ved hjælp af
den patenterede Smooth-teknologi vil dugen altid hænge pænt lige og stram
og dugen vil aldrig have rynker eller folder.
Smooth-teknologien er en indvendig meget slidstærk coating af
plastikskinnerne, som minimerer slid på plastikskinnerne og har den mindst
mulige friktion imellem dugen og skinnerne.
På smooth teknologien ydes der 7 års garanti. Garantien dækker at dugen
altid hænger pænt uden rynker eller folder og at dugen ikke kører ud af
skinnerne.
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Teknisk materiale
KASSETTE

Tværsnit

Set fra siden

3D skitse

Tværsnit

Set fra siden

3D skitse

SIDESKINNER
Kabelføring mulig
i sidekinne

S = Åben sideskinne (standard)

G = Lukket sideskinne

K = Koblet sideskinne

FH = Færdig Højde
FH max 6000 mm

BUNDSKINNE

Fixscreen 100 EVO
Max areal: 22 m²
(FH x FB)

Bundskinne parkeres
helt i kassetten
FB = Færdig Bredde. FB max 6000 mm
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Bundskinne parkeres
delvist i kassetten
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Renson® er producent og leverandør af innovative koncepter og produkter, som er med til at skabe sunde og komfortable udeog inden-dørsmiljøer. 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 og er kendt for deres gennemtænkte
løsninger, det gennemtænkte design og fremfor alt den høje kvalitet.

Kvalitetsmarkiser.dk er dansk Renson ambassadør/partner indenfor screens, outdoor og projekt-solafskærmning.
Dette betyder at vi har flere års erfaring indenfor disse produktkategorier og kender produkterne fra Renson særdeles godt.
Vi tilbyder salg, service og montage på alle produkter fra Renson.
Hos Kvalitetsmarkiser.dk er god service en selvfølge, og vi tager altid udgangspunkt i at tilbyde den bedst mulige løsning til den
enkelte opgave.
Find mere information og se referencer på www.kvalitetsmarkiser.dk

DANSK RENSON AMBASSADØR

- SCREENS
- OUTDOOR
- PROJEKTER
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