Prestige®
Zonnescherm met superieure techniek
en oogstrelend design

Prestige®

Met oprolbare volant

De ontwikkeling van Prestige® is het resultaat van vele jaren research en
technische know-how. Deze nieuwe generatie knikarmschermen staat dan
ook mondiaal aan de top dankzij vooruitstrevende techniek en zijn sublieme
afwerking.
Een onweerstaanbare verleiding over de ganse lijn, gecreëerd door
gebruik te maken van hedendaagse technologie en een tijdloos design.
Zonweringstechniek met gesloten hulssysteem in een vernieuwd concept
garandeert een jarenlange tevredenheid. De meer dan ruime doekcollectie
maakt het geheel compleet. Prestige® is zowel inzetbaar voor professioneel
als privé-gebruik. Dit zonnescherm met onovertroffen kwaliteiten is makkelijk
en snel te plaatsen door een vakman, en je geniet van een fabriekswaarborg
van 5 jaar bovenop.

Gevelzicht

Detail knikarmscherm

Product
• Elektrische bediening
• Hoogstaande kwaliteit met doordachte ophangbeugels
• Het ingenieus gesloten hulsprofiel zorgt voor beter oprollen van het
zonweringsdoek en een sublieme afwerking
• Een duurzame bevestiging van de arm aan het voorprofiel zorgt voor een
grotere windstabiliteit
• De knikarmen zijn TÜV-gekeurd en staan borg voor meer dan 70.000
scharnierbewegingen en garanderen een permanente windbeveiliging tegen
het plots opwaaien van de armen
• Vier kabels in verbinding met 3 krachtige veren verzekeren een perfecte
doekspanning
• Alle gietonderdelen bestaan uit gesmeed aluminium en zijn zo bestand
tegen extreme belastingen
• Profielen verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
• Alle acryldoeken hebben een zéér hoge zonweringcoëfficiënt
• Ruime doekcollectie: effen, blok/streep of fantasie
Toepassingen
• Voor nieuwbouw en renovatie
• Voor particuliere woningbouw en projecten: ziekenhuizen, rusthuizen,
kantoren, scholen, …
• Voor winkels en horecazaken
Technische kenmerken
• Montage aan de muur of aan het plafond
• Prestige® wordt op maat gemaakt vanaf een breedte van 2 meter tot een
maximale breedte van 7 meter, met een maximale doekuitval van 4 meter.
• 2 zonneschermen kunnen gekoppeld worden tot een zonnescherm van
maar liefst 13 meter lang
• 5 jaar garantie

Dealer
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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.eu
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