Fixscreen® 100EVO MS7
Fixscreen® 100EVO Slim MS7
Fixscreen® 150EVO MS7
PATENTED TECHNOLOGY

Windvaste, verticale zonwering met

technologie

Fixscreen® 100EVO MS7, 100EVO Slim MS7, 150EVO MS7

Montagesituatie 7 (100 EVO)

Inleiding
RENSON® introduceert de Fixscreen® montagesituatie 7. Deze verticale zonwering
is een optimalisatie naar kwaliteit, design en montage. Vanaf nu is de doekrol
rechtstreeks naar onder uitneembaar, wat een slankere kast mogelijk maakt en
waardoor minder inbouwdiepte nodig is. Door invoering van de gepatenteerde
Connect & Go®-technologie kan de doekrol vanaf nu zeer gemakkelijk
gedemonteerd en gemonteerd worden, rechtstreeks naar onder uitneembaar. Geen
ongemakken meer met de elektrische kabel bij het borgen van de kast of bij het
vervangen van doek of motor. Dankzij de Fixscreen®-technologie zit het doek in
iedere positie windvast en behoren klapperende en stukgescheurde screendoeken
tot het verleden. De nieuwe aluminium zijconsoles zorgen voor een nog grotere
stabiliteit en geven een esthetische meerwaarde aangezien ze samen met de
profielen gelakt kunnen worden.

Montagesituatie 7 (100 EVO Slim)

Product
• Gepatenteerde elektrische fiche (Connect & Go® – technologie) - NIEUW!
- Gemakkelijk (de)monteren doekbuis
- Gemakkelijk vervangen motor/doek
- Gemakkelijk borgen van de kast. MS7: van buitenaf, naar onder uitneembaar
• Combineerbaar met insectscreen (100EVO) of glasvezel- of Soltis®-doeken
• Verduisterend doek mogelijk voor buitentoepassingen
• Kabel kan in zijgeleider weggewerkt worden (100EVO) - NIEUW!
• Intelligent windvast geleidingssysteem
• Elektrische bediening
• Geen rimpelvorming
• Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
Toepassingen
• Speciaal bij laagenergiewoningen en passieve huizen wordt de Fixscreen® MS7
in voor/boven het raam verborgen. Dankzij deze discrete montagewijze worden
bouwknopen vermeden.
• Voor alle raamtypes: aluminium, hout, PVC
• Voor nieuwbouw / voor particuliere woningbouw en projecten
Technische kenmerken Fixscreen MS7
(mm)
Kast (B x H)

Fixscreen® 100EVO MS7

Fixscreen® 100EVO Slim MS7

Fixscreen® 150EVO MS7

143X110

110x150

155x150

4000 x 2700
3000 x 3500
(10,8 m2)

4000 x 2700 mm
3000 x 3500 mm
(10,8 m2)

6000 x 3400
3200 x 6000
(22 m2)

2000 x 2700
(5,4 m2)

2000x2700
(5,4 m2)

4000 x 4000
(16 m2)

26 x 45

30 x 46
verdwijnt in de kast
tot en met H < 2700 mm

30 x 46
verdwijnt in de kast
tot en met H < 2700 mm

Maximaal
Maximaal verduisterend
(bij buitengebruik)
Onderlat
Gesloten zijgeleider (G)
Diepe zijgeleider (D)

35 x 48

35 x 48

35 x 48

35 x 143

35 x 110

35 x 155

Montagesituatie 7 (150 EVO)

Afmetingen (B x H)

Plaatsing
Snelle plaatsing/onderhoud met Connect&Go®
Doekbuis naar onder uitneembaar

Kast
Bediening
Manueel
Elektrisch (Connect & Go®)

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Duurzaamheid
7 jaar garantie Fixscreen®-technologie
5 jaar garantie
Gegarandeerde windweerstand
(in gesloten toestand)
Windklasse EN13561

Rits blijft in zijgeleider & optimale hechting van rits aan doek
Op alle gebreken die zich kunnen voordoen
bij normaal gebruik en geregeld onderhoud

Dealer

80 km/h
WK3
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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.be
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VENTILATION
SUNPROTECTION
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Subsidieregeling België
• Algemene stelling: de gtot-waarde van het raam in combinatie met zonwering
moet kleiner of gelijk zijn aan 0,3
• Wallonië (info tel 0800 11 901 of energie.wallonie.be)
- 15 €/m² glasoppervlakte met zonwering met een maximum glasoppervlakte
van 30 m² per woonhuis en 20 m² per appartement
- Voorwaarden: De ramen voorzien van een zonwering moeten tussen het zuidoost en het westen georiënteerd worden, via het zuiden, aldus van 135° tot 270°
• Brussel (info tel 02 775 75 75 of www.leefmilieubrussel.be)
- 25 €/m² glasoppervlakte met zonwering
- Bonus: 45 €/m² glasoppervlakte met U beglazing ≤ 1,1 W/m²K of ≤ 1,2 W/m²K

