RENSON VEGASCREEN
✓ Horisontal eller vertikal tilpasset solafskærmning til tagvinduer, lyspaneler eller ovenlysvinduer.
✓ Kan monteres udvendigt eller indvendigt.
✓ Kompakt design.
✓ Stærk gennemtestet teknik.

Renson Vegascreen

BESKRIVELSE
Vegascreen hjælper med at forbedre indeklimaet i din
udestue, din overdækkede terrasse eller afskærme store
vinduespartier ved indvendig montage i kontorbygninger,
produktionshaller, indkøbscentre mm.
Teknikken er stærk og gennemtestet og udformningen er
så minimal som muligt.
Vælg selv graden af solafskærmning ved at vælge den
rigtige type dug med åbenhedsfaktorer fra 0% til 14%.

PRODUKTEGENSKABER
• Solafskærmning med en altid stram dug.
• Motoriseret - enten til trykknap eller fjernbetjent.
• Kompakt design.
• Stærk gennemtestet teknik
• Aluminium fås anodiseret eller pulverlakeret i alle RAL/NCS
farver

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 - dog anbefales Renson Topfix til udvendig brug pga. den større
vindtolerance.
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Renson Vegascreen
TEKNISKE EGENSKABER
• Mulige dimensioner:
- Minimumsbredde: 960 mm / Max bredde: 4500 mm
- Minimumshøjde: 300 mm / Max højde: 6000 mm
- Kan sammenkobles til en maksimal bredde på 8000 mm
- Maksimalt areal single anlæg: 27 m2 / Maksimalt areal koblede anlæg: 24 m2/anlæg
• Kassette-dimensioner set fra siden: B: 230 x H: 140 mm
• Sidestyr dimensioner single sidestyr: 41,5 x 67 mm
• Sidestyr dimensioner dobbelt sidestyr: 84 x 67 mm
• Bundskinne dimensioner: 91 x 40 mm
• Hældning fra 0 til 90°.
En minimumshældning er ikke nødvendig ved brug sammen med Soltis® 86 ved udendørs brug.
En minimumshældning på 8º er nødvendig ved brug sammen med Soltis® 92/93/B92 ved udendørs brug.
• Ved montage over glas vil der skulle bruge dugstøtterør fra bredder over 3000 mm.
• Vindmodstandsklasse 3 iflg. EN 13561
• Garantier: 5 års produktgaranti og 10 års garanti på lakeringen.
• Declaration Of Performance (DOP) 201409-F006
Snittegninger

Snit fra side

Snit fra top

Snit fra front
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Renson Vegascreen

SIDESTYR

BUNDSKINNE

Montage med montagefødder

Single

Koblet

Parvis

MONTAGEFØDDER

Sidemontage på
vinkelbeslag

På vinduesramme

Sidemontage på
vinkelbeslag

Max dimensioner
Koblet

H = Højde = Max 6000 mm

H = Højde = Max 6000 mm

Single

Vegascreen
Max areal: 27 m²
(BxH)

Vegascreen
Max areal: 24 m²
(BxH)

B = Bredde = Max 4500 mm
B = Bredde = Max 4500 mm
B = Bredde = Max 8000 mm

H = Højde = Max 6000 mm

Parvis

Vegacreen
Max areal: 27 m²
(BxH)

Vegascreen
Max areal: 27 m²
(BxH)

B = Bredde = Max 4500 mm

B = Bredde = Max 4500 mm
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SOLAFSKÆRMNING | UDELIV |

Renson er leverandør af innovative koncepter og produkter, som er med til at skabe sunde og komfortable ude- og 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 høj service en selvfølge, og vi tager altid udgangspunkt i at tilbyde den bedst mulige løsning til den enkelte
opgave - ikke den billigste, ikke den dyreste men den bedst mulige.
Find mere information og se referencer på www.kvalitetsmarkiser.dk

DANSK RENSON AMBASSADØR

- SCREENS
- OUTDOOR
- PROJEKTER

Kvalitetsmarkiser.dk ⎮ Søndergade 26 ⎮ 6230 Rødekro ⎮ TLF. 22 94 17 60
www.kvalitetsmarkiser.dk ⎮ info@kvalitetsmarkiser.dk ⎮ CVR 30760530

www.kvalitetsmarkiser.dk ⎮ TLF: 22 94 17 60 ⎮ info@kvalitetsmarkiser.dk

