
Slidefix®
NIEUW: Zijwaarts openschuivende screen
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RENSON, trendsetter in zonwering, volgt de tendensen in de architectuur 

op de voet. ‘Invisible architecture’ is een nieuwe trend, die past binnen 

de drang naar minimalisme. Ook de Slidefix speelt in op de evolutie naar 

‘Invisible architecture’. Deze nieuwe ontwikkeling waarbij de screen zijwaarts 

openschuift, is de ideale, windvaste oplossing voor grote openingen, 

schuiframen en hoekoplossingen.  

• Zijwaarts openschuivende zonwering volgt de zijwaartse beweging van het 

schuifraam. Een logische beweging die resulteert in een veel eenvoudiger 

gebruiksgemak.  

• Zijwaartse beweging vergroot eveneens de flexibiliteit naar het gebruik van 

de ruimte en de behoefte aan zonwering.

• Duurzaam design dat een gemakkelijk onderhoud, perfecte waterafvoer en 

onzichtbare integratie in de gebouwschil verzekert.

• Perfect combineerbaar met andere RENSON screens.

Product

• Kast en geleiders kunnen onzichtbaar weggewerkt worden: 

- Kast kan in de spouw geïntegreerd worden waarbij de doekrol & motor 

eenvoudig gemonteerd / gedemonteerd kunnen worden. 

- Bovenste geleider kan ook in de spouw geïntegreerd worden.

- Onderste geleider kan volledig gealigneerd met de binnen- als 

buitenvloerafwerking geïnstalleerd worden.

- Zijlat verdwijnt in de kast.

• Eenvoudig demonteren van de onderste geleider geeft de mogelijkheid tot 

gemakkelijk onderhoud (verwijderen van bladeren, stof,..). 

• Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren.

• Keuze doek: Polyesterdoek, beschikbaar in verschillende kleuren.

• Elektrische Bediening: verschillende bedieningsmogelijkheden met 

Connect & Go.

Toepassingen

• Nieuwbouw

• Grote ramen, vast of opengaand

• Hoek ‘glas op glas’ vast of opengaand 

Technische kenmerken

• Afmetingen kast (BxD): 150 x 110 mm

• Maximale breedte: 4000 mm

• Maximale hoogte: 3000 mm

• Afmetingen geleider (HxD): 100 x 110 mm

Garantie

• 10 jaar op lakwerk van aluminium profielen

• 5 jaar op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en 

geregeld onderhoud

• Conform Europese Norm EN 13561: WK3

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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Beschikbaar midden 2016.


