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Topfix®
De eerste zonwering toepasbaar
bij extreme windbelasting

SMOOTH
TECHNOLOGY

Topfix®
Zijgeleider: Fixscreen®-technologie

Omschrijving
RENSON® introduceert de Topfix®: zenitale zonwering voorzien van een
nieuwe revolutionaire spantechniek, gerealiseerd met onze gerenommeerde
Fixscreen®-technologie. Hierdoor wordt een onovertroffen doek
spanning gerealiseerd, ook bij extreme windbelasting tot 120 km/h*.
Klapperende en stukgescheurde doeken behoren tot het verleden. De
compacte kastafmetingen maken een perfecte integratie binnen uw
architectuur mogelijk. Volledige verduistering is realiseerbaar bij binnen- en
buitentoepassingen in combinatie met een verduisterend doek en dit tot
18 m2 (gekoppeld).
Product
• Zonwering met revolutionaire doekspanning
• Intelligent windvast geleidingssysteem gerealiseerd met de
Fixscreen®-technologie
• Extreem windvast: garantie tot 120 km/h in gesloten toestand*
• Elektrische bediening
• Compacte kast
• Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
• Polyesterdoek of verduisterend polyesterdoek (Soltis®) in zeer ruim kleurengamma
Toepassingen
• Toepasbaar bij alle verticale, horizontale of schuinliggende beglazing:
bvb ook lichtstraten, lessenaarsdak of zadeldak, skylights, veranda’s,…
• Voor alle raamtypes: aluminium, hout, PVC
• Voor nieuwbouw en renovatie
• Voor particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, …
• Top-bottom montage
• Zowel binnen als buiten toepasbaar
Technische kenmerken
• Max. Afmetingen:
Enkel:
B 4000 x U 3000 mm - NIEUW!
Gekoppeld:
B 6000 x U 3000 mm
• Aluminium behuizing: H 105 x D 100 mm
• Hellingshoek 0° t.e.m. 90°
Bij horizontale plaatsing (buitentoepassing) geldt:
- Geen minimale hellingshoek voor Soltis® 86
- Een minimale hellingshoek voor Soltis® 92/B92 van 8°
Garantie
• 5 jaar productgarantie
• 10 jaar garantie op lakwerk
• Conform Europese norm EN 13561, windklasse 3
• Prestatieverklaring DOP 201409-F003
• Garantie tot 120 km/h in gesloten toestand*

Dealer

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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N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu
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* Windtunneltest Von Karman Institute: N° EAR0852

