Miniscreen®
De compacte verticale zonwering
voor binnen of buiten

Miniscreen®

Met aluminium geleiders

Inleiding
De Miniscreen® is een compact en doordacht zonweringsysteem met eigen
tijds design. Het systeem is ontwikkeld naar hedendaagse normen en past
perfect bij het Healthy Building Concept®. Miniscreen® staat voor maximaal
comfort tegen miniprijzen.
De verticale zonwering wordt naar uw wensen op maat gemaakt met voor
uitstrevende doeken voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Miniscreen®
controleert perfect licht en warmte. Dit zonweringsysteem heeft bovendien
een waarborg van 5 jaar.

Met kabelgeleiding

Product
Design
• Softline design: zacht gebogen lijn in de kastprofiel
• Strak en rimpelloos doek
• Combineerbaar met glasvezel- of Soltis®-doeken
• Verduisterend doek mogelijk voor binnen- & buiten toepassingen
• Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
Comfort
• Gebruiksvriendelijk: manueel of meerdere elektrische bedieningsmogelijk
heden
Duurzaamheid
• 10 jaar garantie voor alle lakwerk van de aluminiumprofielen
• 5 jaar garantie op product
• 5 jaar op de elektronische sturing
• 5 jaar op de doekcollectie

Binnenzicht

Toepassingen
• Voor alle raamtypes: aluminium, hout, PVC
• Voor nieuwbouw en renovatie / voor particuliere woningbouw en projecten
• Zowel binnen als buiten toepasbaar
Technische kenmerken Miniscreen®
(in mm)
Kast (B x H)

Miniscreen® 63 (1)

Miniscreen® 83

Miniscreen® 100

63x63

83x83

100x100

Afmetingen
Maximaal (BxH)
Glasvezeldoek
Enkel screen

Manuele bediening:
1800x1200
1000x2000
(2,8 m2)

Elektrische bediening:
3400x1800
1000x3000
(6,8 m2)

Elektrische bediening:
3800x2800
1000x3800
(10,5 m2)

Maximaal (BxH)
Polyesterdoek
Enkel screen

Manuele bediening:
2000x1600
1000x3000
(4,2 m2)

Elektrische bediening:
3400x2000
1000x3000
(7 m2)

Elektrische bediening:
3800x2800
1000x4000
(10,5 m2)

Onderlat

24,7x40

24,7x40

26x53

Zijgeleider S (BxD)

26x30

26x30

31x42

Zijgeleider O (BxD)

NVT

26x37 (MS4)

NVT

Zijgeleider X (BxD)

NVT

NVT

31x62 (MS4)

Manueel of elektrisch

Elektrisch

Dealer

Comfort
Bediening screen

Manueel

Duurzaamheid
5 jaar garantie

Op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij
normaal gebruik en geregeld onderhoud

10 jaar garantie

Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen
WK2

Windklasse EN13561 (2)
(1)
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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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Voor meer informatie: zie garantiecertificaat

