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De nieuwe Velux Modular Skylights werden gebruikt bij de con-
versie van een magazijn tot een modern loftkantoor in het Duitse 
Detmold. Architect Andre Rohde uit Detmold besliste daarbij om 
een nieuwe glazen gevel te implementeren en gebruik te maken 
van dakvensters, zodat de nieuwe kantoorruimten optimaal kon-
den worden verlicht. De opdrachtgever voor dit project is de Wort-
mann-Gruppe uit Detmold, een van de grootse schoenfabrikanten 
van Europa, die onder meer het merk Tamaris op de markt brengt. 
De afgelopen jaren werd de kantoorruimte van de onderneming 
als gevolg van de continue groei steeds krapper. De groep beslis-
te daarom om het magazijn om te bouwen tot een kantoorruimte 
met 174 werkplaatsen.

Door de grote hoeveelheid zonlicht die binnenviel in de kantoor-
ruimte, was een efficiënte zonwering voor de dakvensters van 
essentieel belang – zeker om de weerspiegeling van het zonlicht 
op de computerschermen zoveel mogelijk te beperken. Renson® 
slaagde erin om samen met zijn commerciële partner Helioswor-
ken uit Hedern in Nedersaksen een geschikt materiaal voor deze 
toepassing aan te bevelen. Het polyesterdoek Soltis S92-2046 
aluminium/zijdekleur garandeert een heldere en bijna neutraal 
gekleurde zonwering. Afhankelijk van de keuze van Soltis, kan het 
doek een sluitingsfactor tot 92 % hebben. De oplossing ziet er licht 
uit, maar biedt toch voldoende bescherming tegen overhitting in 
de zomermaanden.

Een zeer belangrijke eigenschap van de extern bevestigde Topfix? 
Deze oplossing is dankzij de ritstechnologie en het spansysteem 
voor de doek bestand tegen windsnelheden tot 120 km/u. De 
smalle screenkast, het aluminium geleidingsysteem en de mon-
tagesteunen zijn zowel technisch als optisch op de Velux modular 
skylights afgestemd.

Het geautomatiseerde monitoringsysteem is met het geïntegreer-
de SHEV-systeem in het nieuwe kantoor verbonden, waardoor het 
autonoom kan werken. Daardoor staan de screens steeds in de 
correcte positie voor een optimale bescherming, voordat de zon de 
zichtbaarheid in het kantoor kan beïnvloeden.

Project in de kijker
Ombouw van magazijn tot kantoorruimten. De Renson® Topfix doekzonwering vormt de perfecte aanvulling bij de Velux Modular Skylights. 
Renson® ontwikkelde voor dit project speciale montagevoeten, zodat het systeem aan de hoogste kwaliteitsnormen zou voldoen.
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