Skyline®
Het compacte zonnescherm met gepatenteerde
perfecte sluiting

Skyline®

detail

Inleiding
De Skyline® is een technisch perfect ontwikkeld zonnescherm. Design en
compactheid garanderen een technisch verfijnd zonnescherm. De Skyline®
kan zowel aan de muur, aan het plafond als aan de dakspanten snel en gemakkelijk geplaatst worden. Het ingenieuze gesloten hulssysteem beschermt
het doek in alle weersomstandigheden tegen vocht en vuil. Het gepatenteerde sluitmechanisme zorgt voor een perfecte sluiting van de voorlijst met de
cassette.
Onze ruime doekcollectie alsook de kleur van de cassette bieden u het comfort om Skyline® volgens uw persoonlijke keuze te laten vervaardigen.

ingenieus gesloten hulssysteem

Product
• Elektrische bediening
• Het efficiënte veersysteem in de knikarm zorgt voor een perfecte doekspanning zodat het doek niet over de knikarmen sleept
• Het ingenieuze gesloten hulssysteem beschermt het doek in alle weersomstandigheden tegen vocht en vuil
• Het TÜV-gekeurde knikarmsysteem geeft het Skyline® zonnescherm een
goede stabiliteit en is beveiligd tegen het plots opwaaien bij rukwinden.
De inwendige dubbele bekabeling is vervaardigd volgens de vliegtuigkwaliteitsnormen en met PVC extra beschermd. De levensduur van het scherm
wordt zo maar even drie keer langer (60.000 tot 80.000 bewegingen)!
• De zijkappen kunnen uit verschillende kleuren gekozen worden en harmoniseren samen met uw keuze uit de verschillende doekcollecties. Ook de
kleur van het zonweringdoek en de knikarmen kunnen op elkaar afgestemd
worden en vormen zo een elegant geheel.
• Profielen verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
• Alle acryldoeken hebben een zéér hoge zonweringcoëfficiënt

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

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

VENTILATION
SUNPROTECTION

© L2000433 03/13 België

Technische kenmerken
• Montage aan de muur, aan het plafond of aan de dakspanten
• Skyline® wordt op maat gemaakt en heeft een uiterst compacte
vormgeving met een hoogte van 156 mm en een diepte van 237 mm
• De maximale maten per cassette zijn:
- tot 6,00 m breed en 4,00 m uitval met 2 armen
- tot 7,00 m breed en 3,50 m uitval met 3 armen
• Het koppelen tot 2 cassettes biedt u een maximale breedte van 12 meter
• De doekuitval is voor volgende maten mogelijk:
1,5 m – 2 m - 2,5 m – 3 m – 3,5 m – 4 m
• 5 jaar garantie

gevelzicht

Toepassingen
• Voor nieuwbouw en renovatie
• Voor particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, …
• Voor winkels en horecazaken

