Swingline®
Eenvoud en compactheid met de Swingline®:
perfecte zonwering voor uw terras

Swingline®

Compacte kast

Inleiding
Met de Swingline haalt u een kwaliteitszonnescherm in huis, dat bovendien
uiterst budgetvriendelijk is. Het moderne design en de functionele vormgeving maken van de Swingline de ideale zonwering voor uw terras of balkon.
Speelse kleuraccenten en een ruime doekcollectie zorgen ervoor dat de
Swingline opvallend en toch harmonieus combineert met uw woning. Dit
zonnescherm met uitzonderlijke kwaliteiten is makkelijk en snel te plaatsen
door de vakman en u krijgt er een garantie van 5 jaar bovenop.

Gevelzicht

Product
• Hand- of elektrische bediening
• Het ingenieus ‘gesloten hulsprofiel’ beveiligt het zonweringdoek in alle
weersomstandigheden, tegen vocht en vuil
• Het T.Ü.V-gekeurde knikarmsysteem geeft de Swingline een zeer goede stabiliteit en staat borg voor een permanente windbeveiliging tegen het plotse
opwaaien van de armen
• De profielen van de Swingline zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium
• Profielen verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
• Alle acryldoeken hebben een zéér hoge zonweringcoëfficiënt
• Keuze uit een ruime doekcollectie: effen, blok/streep of fantasie
• De laterale afdekkapjes zijn beschikbaar in verschillende RAL-kleuren
Toepassingen
• Voor nieuwbouw en renovatie
• Voor particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, ...
• Voor winkels en horecazaken

Verschillende posities

Technische kenmerken
• Montage aan de muur of aan het plafond
• Swingline is verkrijgbaar tot een maximale breedte van 5000 mm met een
doekuitval van 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm of 3000 mm
• Swingline kan eenvoudig en tot op de millimeter geregeld worden door de
hele cassette om zijn as te draaien
- Hellingsgraad bij muurbevestiging: 0˚ tot 50˚
- Hellingsgraad bij plafondbevestiging: 15˚ tot 75˚
• 5 jaar garantie

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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