
De verticale zonwering waar kennis en techniek 
een meerwaarde betekenen voor de eindgebruiker.

De Fixscreen biedt naast optimale zonwering heel wat extra troeven die het 
gebruikscomfort een nieuwe dimensie geven:

✓ In iedere positie windvast

✓ 100 % insectenwerend

✓ Totale verduistering aan de buitenzijde mogelijk

✓ Geruisloze werking

✓ Binnen en buiten toepasbaar

✓ Wereldwijd gepatenteerd 

De eerste verticale zonwering die windvast is én insecten 
buiten houdt!
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Fixscreen 
Een lichtcontrolerend systeem 
met heel wat extra troeven:

Een brede kleurwaaier in screendoeken 
garandeert dat Fixscreen steeds 
harmonieus aansluit bij de architectuur.

100 mm

10
0 

m
m

• ∑Dankzij een intelligent en gepatenteerd geleidingssysteem zit 
het doek in iedere positie windvast.

• ∑Geruisloze werking, gedaan met klapperende en stuk -
gescheurde screendoeken.

• ∑100 % insectenwerend dankzij het doek, dat volledig in de 
zijgeleider loopt en de onderlijst, die is voorzien van een 
afdichtingsstrip.

• ∑Mits aangepast doek volledig verduisterend voor vergader-
ruimtes, laboratoria of voor meer discretie in privé-ruimtes
(vb. slaapruimtes). Toepasbaar binnen en buiten!

• ∑Compacte en discrete vormgeving, uiterst geschikt én efficient 
bij woningbouw en projectbouw (vb. kantoorgebouwen).

• ∑Alle screendoeken hebben een zeer hoge zonwerings -
coëffi ciënt en garanderen tijdens de lente- en zomermaanden 
een aangename temperatuur en lichtinval in uw leef- en 
werkruimtes. Naast glasvezel of Soltis is er ook een 
uitgebreid doekenpalet voor totale verduistering.

• ∑Zonweringscomfort op maat van de klant: Fixscreen kan zowel 
elektrisch als met de hand bediend worden.

• ∑Fixscreen is volledig op maat gemaakt, tot een maximale 
breedte van 4,00 m en een maximale hoogte van 2,70 m.

• ∑De profielen zijn verkrijgbaar in alle mogelijke RAL-kleuren, 
zodat Fixscreen perfect in harmonie staat met de raamprofielen.

• ∑Uniek 5 jaar-garantiesysteem: elke Fixscreen is voorzien van 
een individueel serienummer waardoor alle gegevens (zoals 
afmetingen, kleur van doek en profielen, besturingswijze, …)

• onmiddellijk opgevraagd kunnen worden. Dit systeem 
garandeert een onberispelijke en snelle service bij eventuele 
storing of vervanging van het screendoek.
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