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Windvaste, verticale zonwering met  technologie

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

PATENTED TECHNOLOGY
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Next Generation: Fixscreen® 100EVO MS7, 100EVO Slim MS7, 150EVO MS7

RENSON® introduceert de Fixscreen® montagesituatie 7. Deze verticale zonwering is 
een optimalisatie naar kwaliteit, design en montage. Vanaf nu is de doekrol recht streeks 
naar onder uitneembaar, wat een slankere kast mogelijk maakt en waardoor minder in-
bouwdiepte nodig is. Door invoering van de gepatenteerde Connect & Go® -technologie 
kan de doekrol vanaf nu zeer gemakkelijk gedemonteerd en gemonteerd worden, recht-
streeks 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 stukge-
scheurde 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.

Product
Design
• Square design - NIEUW!
• Verborgen kast & onderlat in opgetrokken positie - NIEUW!
• Strak en rimpelloos doek ook bij grote afmetingen t.e.m 22 m²  

(voor Fixscreen® 150EVO)
• Kabel (doorvoer) kan in zijgeleider weggewerkt worden  

(Fixscreen® 100EVO & 150EVO)
• Combineerbaar met glasvezel doeken, Soltis®-doeken, Rensonscreen® of 

 insectscreen® 
• Verduisterend doek mogelijk voor buiten toepassingen
• Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
Comfort
• Gebruiksvriendelijk: meerdere elektrische bedieningsmogelijkheden
Duurzaamheid
• Dankzij de gepatenteerde Smooth Technologie kent de Fixscreen® een vloeiende 

& geruisloze beweging van de rits in de ritsgeleiders. Deze intelligente windvaste 
 ritsgeleider is voorzien van een gepatenteerde slijtvaste laag:
- garandeert een strak & rimpeloos doek
- zorgt ervoor dat het doek in alle posities windvast zit: 130 km/h(1) - NIEUW! 

• Snelle & eenvoudige montage dankzij:
• Gepatenteerde elektrische fiche (Connect & Go®–technologie) 

- Gemakkelijk (de)monteren doekbuis (van buitenaf, naar onder uitneembaar)
- Gemakkelijk vervangen motor/doek
- Gemakkelijk borgen van de kast

• Voorgeboorde zijgeleiders type: ZG (S) voor Fixscreen® 100EVO & ZG (G)  
Fixscreen® 150EVO 
- Een laatste omschakeling op de werf van in de dag naar op de dag mogelijk

Toepassingen
• Speciaal bij laagenergiewoningen en passieve huizen wordt de Fixscreen® MS7 

geïntegreerd in de gevel. Dankzij deze discrete montagewijze worden bouw knopen 
vermeden.

• Voor alle raamtypes: aluminium, hout, PVC
• Voor nieuwbouw / voor particuliere woningbouw en projecten

Technische kenmerken

(in mm)
Fixscreen® 100EVO  

MS7
Fixscreen® 100EVO  

Slim MS7
Fixscreen® 150EVO  

MS7
Kast (B x H) 143 x 110 110 x 150 155 x 150

Flexibiliteit
Maximaal (B x H) 4000 x 2700

3000 x 3500
(10,8 m2)

4000 x 2700
3000 x 3500

(10,8 m2)

6000 x 3400
3200 x 6000

(22m2)
Maximaal verduisterend doek(1)  
(bij buitengebruik)

2000 x 2700
(5,4 m2)

2000 x 2700
(5,6 m2)

4000 x 4000
(16m2)

Onderlat 26 x 45 30 x 46
Verdwijnt in de kast

30x46
Verdwijnt in de kast 

(H≤2700 mm)
Zijgeleider 35 x 48 35 x 48 35 x 48
Diepe zijgeleider (D) (standaard) 35 x 143 35 x 110 35 x 155
Koppelzijgeleider (K) 58 x 48 58 x 48 58 x 48

Comfort
Bediening screen Meerdere bedieningsmogelijkheden

Gebruiksgemak

Installatie screen
Snelle & eenvoudige installatie of onderhoud met Connect&Go®
Standaard voorge-
boorde zijgeleiders

Geen voorgeboorde zijgeleiders

Duurzaamheid

7 jaar garantie
Fixscreen®- technologie: rits blijft in zijgeleider  

(ook bij hoge windbelasting)

5 jaar garantie
Op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij  

normaal gebruik en geregeld onderhoud
10 jaar garantie Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen 
Gegarandeerde windweerstand(1)

(screen in gesloten toestand voor 
raamconstructie)

130 km/h (WK3) 130 km/h (WK3) 130 km/h (1) (WK3)

(1) Windweerstand is afhankelijk van de combinatie B x H (zie garantie certificaat)

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 
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu


