RENSON TOPFIX MAX
✓ Horisontal eller vertikal tilpasset solafskærmning til tagvinduer, lyspaneler eller ovenlysvinduer.
✓ Kan monteres udvendigt eller indvendigt.
✓ Ekstrem vindstærk i alle positioner (garanteret op til 33 m/s i lukket tilstand).
✓ Eneste orkansikre solafskærmning der kan afdække 30 m².
✓ Stærk gennemtestet teknik.

Teknisk brochure Topfix Max

Renson Topfix Max
BESKRIVELSE
Topfix Max - ovenlys solafskærmning benytter en banebrydende ny og
patenteret teknologi - en kombination af den velkendte Fixscreen teknologi
med selvopstrammende system.
Resultatet er en suverænt stram dug og en solafskærmning, der er vindstabil i
alle positioner - blafrende duge er historie.
Med Topfix Max undgås overophedning i tagvinduer, rytterlys samt ovenlys, og
komplet mørklægning opnås ved valg af mørklægningsdug.
Topfix Max 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
nedefra og op.

• Solafskærmning med en altid stram dug
• Intelligent vindstabilt sidestyrssystem med Fixscreen® teknologien
• Motoriseret - enten til trykknap eller fjernbetjent motor.
• Stærkt system til store vinduer.
• Rammen fås anodiseret eller pulverlakeret i alle RAL farver
• Fås med Soltis 86/92 polyesterdug i et bredt udvalg af farver samt med
Soltis B92 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, fra bund til top eller sidevejs installation
• Egnet såvel til indendørs som udendørs brug

Veldesignet stærkt produkt.

Udvendig monteret Topﬁx Max på udestue.
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Renson Topfix Max

TEKNISKE EGENSKABER
• Maks. dimensioner:
- Enkelt: Bredde op til 6000 mm afhængig af dugtype.
- Højde/Udfald 6000 mm
• Max areal pr anlæg: 30 m²
• Kassette-dimensioner: 260 x 202 mm
• Sidestyr dimensioner: 84,5 x 69,5 mm
• Bundskinne dimensioner: 140 x 74 mm
• Hældning fra 0 til 90°.
En minimumshældning er ikke nødvendig ved brug sammen med Soltis 86 Horizon ved udendørs brug.
En minimumshældning på 8º er nødvendig ved brug sammen med Soltis 92 Performved udendørs brug.
• I lukket tilstand, testet modstandsdygtig overfor en vindstyrke på op til 120 km/t ca. 33 m/s
• Garantier: 5 års produktgaranti, 7 års garanti på Fixscreen-teknologien og 10 års garanti på lakeringen.
Snittegninger

Snit fra siden

Snit fra toppen

Snit fra front
Når man definerer og beskriver Topfix er det altid set fra fronten af produktet hvor kassetten
stikker op. Det har betydning mht. motorside, hvordan dugen vender mm.
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Renson Topfix Max

SIDESTYR
Montage med montagefødder

Single

BUNDSKINNE
Montage uden montagefødder

Parvis

MONTAGEBESLAG

Sidemontage på
vinkelbeslag

På vinduesramme

Imellem
vinduesramme

H = Højde = Max 6000 mm

Max dimensioner

Topfix Max®
Max areal: 30 m²
(BxH)

B = Bredde = Max 6000 mm

Sidemontage på
vinkelbeslag

Direkte

Kabeludføring

LB = Venstre side ned
LB = Venstre side top
RB = Højre side ned
RF = Højre side op
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Renson Topfix Max

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 deres kendte kvalitet 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 sidder med et større projekt.

DANSK RENSON AMBASSADØR

- SCREENS
- OUTDOOR
- PROJEKTER
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