Flexguide®
p atente d te chn o l o g y

Gepatenteerde zelfregelende ondergeleiding voor
schuifpanelen bij hellende of oneffen ondergrond

Flexguide®

De montage van schuifpanelen op een hellende of oneffen ondergrond
is vaak zeer omslachtig en tijdrovend én in sommige toepassingen
ook weinig esthetisch. Een installatie tussen een plafond en een
vloer met bouwafwijkingen, of integratie in een terrasoverkapping
met afwateringshelling vereisen steeds een precieze uitlijning van de
ondergeleider tegenover de bovenrail. Een schuifpaneel met een standaard
geleider, die niet precies uitgelijnd is, kan in een toepassing met te grote
bouwafwijkingen bij te hoge windbelasting gewoonweg onderaan loskomen
en blokkeren. Bij een terrasoverkapping of een andere doorgang met
een hellend vlak wordt een gewone ondergeleider meestal uitgedikt of
opgedubbeld, wat tot een bijkomende hindernis kan leiden.
Met de Flexguide® van RENSON® zijn deze problemen evenals
niveauverschillen door thermische uitzetting meteen van de baan. Bij een
helling of een bouwafwijking past deze zelfregelende ondergeleider
zich dankzij de veerspanning automatisch aan, tot een niveauverschil van
50 mm aan. Een uitdikking of opdubbeling is overbodig. De ondergeleider
wordt gewoon op de grond bevestigd, net als bij een vlakke ondergrond.
De verende pin van de Flexguide® blijft steeds contact houden met deze
ondergeleider, zelfs bij een hellende of oneffen ondergrond.
Deze gepatenteerde Flexguide® kan in volgende schuifpanelen van
RENSON® geïntegreerd worden: Loggiawood® Paro 0140 en Paro 0140 Privacy
alsook Loggialu® Paro 0140 en Paro 0140 Privacy.

Toepassingen
• Hellende vlakken, bv. terrasoverkappingen met afwateringshelling
• Tussen 2 niveaus, bv. plafond en vloer met mogelijke bouwafwijkingen
Toepassing bij hellende vlakken,
bv. terrasoverkappingen met
afwateringshelling

Flexguide®
Eigenschappen
Esthetisch
• Flexguide® is discreet en zonder zichtbare bevestiging in het
kaderprofiel van het schuifpaneel geïntegreerd.
Stabiliteitsgarantie
• Bestand tegen thermische uitzetting
• Bestand tegen zetting van gebouw en gebouwdelen (tijdelijk of permanent)
Technische eigenschappen
• Flexguide® is compleet in roestvrije materialen gemaakt en bovendien
onderhoudsvrij.
• De bovengenoemde types schuifpanelen met Flexguide® voldoen
aan alle CE vereisten zoals vermeld in de prestatieverklaring DoP/
RP/001 op basis van geharmoniseerde technische specificaties volgens
EN 13659:2004.
• Flexguide® heeft bij de ontwikkeling duurzaamheidtesten ondergaan,
waardoor een lange functionaliteit en levensduur gewaarborgd is.
• Flexguide® is eveneens beschikbaar als afzonderlijk onderdeel voor
Loggia® bouwkastensysteem (modulair systeem).

Toepassing tussen 2 niveaus,
bv. plafond en vloer met mogelijke
bouwafwijkingen

0 - 50 mm

0 - 50 mm

Flexguide®
Types Flexguide® en toepassing
1. Flexguide®-U
- 25x25x3 mm
- Ondergeleidingsprofiel “U” in de
grond ingewerkt, volledig effen
doorgang zonder opstand, geschikt
voor doorgang bv. rolstoelgebruikers.
- Typische toepassing: esthetische
oplossing

2. Flexguide®-T
- 41,5x8x2,7 mm
- Onderleidingsprofiel “T” met
kleine hoogte 8 mm, geschikt voor
doorgang bv. rolstoelgebruikers.
- Typische toepassing:
terrasoverkapping

3. Flexguide®-L
- 25x25x4 mm
- Onderleidingsprofiel “L” met hoogte
25 mm
- Typische toepassing: geschikt bij
grote windbelastingen
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