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WHERE MAGIC HAPPENS...
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Meer genieten van je
buitenruimte in stijl
Een tuin is er om volop van te genieten. Dus breng je er
liefst zoveel mogelijk tijd door. Of het nu is om te barbecueën met vrienden, van de zon te genieten of in alle
rust een stukje me-time of tijd met je familie te beleven,
we herleven als we meer tijd buiten kunnen spenderen
om die leuke momenten te beleven.
Maar de rest van de buitenruimte rond je woning wil je
ook in dezelfde mooie unieke stijl laten verder lopen …
Het oog wil ook wat.
Van de voortuin tot de achtertuin 1 design, 1 uniform
kleurgebruik, 1 stijl … Dat is het idee. En dat allemaal
in 1 keer geproduceerd door 1 fabrikant , in perfect dezelfde kleur, met dezelfde materialen, kwaliteit gegarandeerd. Ook als u de aanleg van uw buitenruimte in
fasen doet.
Dankzij het Renson Outdoor Concept kun je dus meer
genieten van je buitenruimte.
De mogelijkheden om je te beschermen tegen wind,
zon, regen of koude zijn legio en de uitbreidings – en
personalisatiemogelijkheden divers. Je tuin of terras en
de rest van de omgeving rond je woning, worden daardoor een natuurlijk verlengstuk van je huis zodat je in
optimale omstandigheden, in het grootste comfort, tijd
buiten kunt doorbrengen.
Volledig aangepast aan je eigen stijl en in functie van
je eigen wensen zorgen de outdoor producten van
Renson voor die extra leefruimte. Speelruimte voor
de kinderen buiten, intieme plaats waar je alleen kunt
genieten van een boek, die gezellige buitenruimte om
met vrienden en familie een glaasje te drinken... Maar
ook de perfecte berging , staanplaats voor je wagen,
afscherming met je buren, decoratie en verlichting van
je voor -en achtertuin….
Voor elke stijl van woning is er wel een mooie buitenaankleding met de verschillende outdoor producten
van Renson. Ze vormen een elegant geheel met uw
woning. Zodat u het ganse jaar rond kunt genieten van
uw tuin, terras en omgeving van uw huis.
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Camargue®

Renson® is de Europese trendsetter op het vlak van
natuurlijke ventilatie, buitenzonwering en outdoor
producten. We produceren zelf onze hoogwaardige
producten in onze ultramoderne productiefacilitei
ten. We testen onze producten in de meest extre
me omstandigheden tot we een feilloos eindresul
taat bereiken.
Daardoor kunnen we onze klanten een optima
le kwaliteit garanderen. Ons netwerk van degelijk
opgeleide Ambassadors garandeert een feilloze
dienstverlening, plaatsing en service na plaatsing.
Professionaliteit trekken we over gans de lijn door.

Minimalistisch design
Onze producten zijn zeer innovatief naar zowel
look als productdesign. Naadloze integratie van
optionele elementen, verborgen bevestigings
onderdelen, duurzame materialen en slimme oplos
singen zorgen voor een perfect afgewerkt product
dat geïntegreerd kan worden bij elk type woning.

Eindeloze personalisatiemogelijkheden

WAAROM KIEZEN VOOR RENSON OUTDOOR?

Topkwaliteit en duurzaamheid

INTRO

Waarom kiezen voor
Renson Outdoor?

Door ons modulaire productdesign en talloze inte
greerbare keuzemogelijkheden kunnen we u perfect
een oplossing op maat bieden. Personaliseerbare
screens, grote kleurkeuze, schuifpanelen in diverse
designs, glazen wanden, verwarming, muziek, ...
het zijn maar een aantal van de verschillende opties
die tot een unieke persoonlijke oplossing leiden.

Ultiem gebruiks- en
onderhoudsgemak
Onze producten moeten jarenlang, dag in, dag uit
in alle weersomstandigheden hun kwaliteiten be
waren en vlot gebruikt kunnen worden.
Daarom zijn ze ook gemaakt uit de meest kwalita
tieve en duurzame materialen, waarvan u mits een
minimum aan onderhoud nog jarenlang zal genie
ten.
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Dankzij een Renson® terrasoverkapping kun je nog meer genieten van je buitenruimte. De mogelijkheden om je te beschermen
tegen wind, zon, regen of koude zijn legio en de uitbreidings –
en personalisatiemogelijkheden divers. Je tuin of terras wordt
daardoor een natuurlijk verlengstuk van je huis zodat je in optimale omstandigheden, met het grootste comfort, tijd buiten
kunt doorbrengen.
32

Aero®

33

TERRASOVERKAPPINGEN

34

Camargue®

CAMARGUE® LINE

37

Eigenschappen
• Camargue®
• Camargue® Skye
• Bouwmogelijkheden

65
67
68

Accessoires
• Verlichting
• Verwarming en luidsprekers
• Lichtdoorlatende lamellen - Lineo® Luce

118
118
123

CAMARGUE® LINE

Inspiratie

TERRASOVERKAPPINGEN

CAMARGUE® &
CAMARGUE® SKYE

Zij-invullingen
• Intro
• Buiten gordijnen
• Glazen schuifwand
• Loggia® schuifpanelen
• Linius® en Linarte® zijelementen
• Loggia® snelle doorgang / schuifdeur
• Geïntegreerde Fixscreen®
		- Glasvezeldoeken Fixscreen®
		- Crystaldoek

125
127
128
130
133
134
137
139
141

35

36

Camargue®

Camargue®

37

CAMARGUE® LINE

TERRASOVERKAPPINGEN

Camargue®

Camargue®

Camargue®

38

Camargue®
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CAMARGUE® LINE
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gesloten

TERRASOVERKAPPINGEN

Lamellen

opening is traploos instelbaar

CAMARGUE® LINE

Screens

open
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Loggialu® Stirata

Loggiascreen® Canvas
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Geïntegreerde LED-verlichting
waardoor je tot ‘s avonds laat geniet

De perfect personaliseerbare zijscreens
(bedrukking met eigen motief) zijn regelbaar
tot op elke hoogte en extreem windvast
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45

46

Camargue®

TERRASOVERKAPPINGEN
CAMARGUE® LINE

PERSONALISATIE
MOGELIJK VOOR
ELKE SMAAK

47

48

Camargue®

49

CAMARGUE® LINE

TERRASOVERKAPPINGEN

Camargue®

50

Camargue®

51

CAMARGUE® LINE

TERRASOVERKAPPINGEN

52

Camargue® & Camargue® Skye
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Camargue® & Camargue® Skye
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Aanbouw tegen je gevel kan perfect ...

Camargue®
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GLASVEZELDOEK
ZORGT VOOR
ELEGANTE
EN STERKE
AFSCHERMING
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NOG MEER
GENIETEN
DRIES & MONICA
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Na jaren in het stadscentrum gewoond
te hebben, bouwden we enkele jaren
geleden onze droom in de rand. Ein
delijk een tuin, een stille omgeving, de
natuur die ons beiden tot rust brengt.
Maar we ervaarden dat we te weinig
konden geniet van onze tuin. In het
voorjaar komt de wind dikwijls opzet
ten. In de zomer kan het soms té warm
worden.
In de nazomer koelt het ‘s avonds
vlugger af en heb je regelmatiger buien.
Door de installatie van een terrasover
kapping kunnen we nog veel meer
momenten van het buitenzijn genieten.
De zijconstructie beschermt ons tegen
de wind. De screens kunnen in de
zomer naar gewenste hoogte gebracht
worden. En bij een plotse bui draaien
we de daklamellen dicht.
Het aantal uren dat we hierdoor na
onze werkdagen langer kunnen buiten
leven, is ongelooflijk gestegen. Nu is
onze tuin echt een onbetaalbaar stuk
levenskwaliteit geworden.

Camargue®
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Camargue®

CAMARGUE®

CAMARGUE® LINE

Het dak bestaat uit geëxtrudeerde aluminium lamellen. Deze lamel
len kunnen draaien om zonwering en ventilatie te regelen in functie
van de behoeften. De bediening gebeurt eenvoudig met een Somfy
handzender. In gesloten toestand is het dak waterwerend. Via geïnte
greerde watergeleidingskanalen wordt het water naar de kolommen af
gevoerd. Deze waterafvoer werkt ook bij het opendraaien van de lamel
len na een regenbui, zodat het meubilair op het terras beschermd blijft.

TERRASOVERKAPPINGEN

Volledig geïntegreerde designoplossing

Efficiënte geïntegreerde waterafvoer

Gecontroleerde waterafvoer ook bij open
draaiende lamellen
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Camargue® & Camargue® Skye

Deze meest exclusieve telg in het assortiment terrasoverkappingen van
Renson® is voorzien van aluminium lamellen in het dak die roteren en
opengeschoven kunnen worden. De lamellen bieden bescherming te
gen de regen, zon en wind. In de zomer kan de warme lucht ontsnap
pen en in de winter kan het dak opengeschoven worden om volop van
het zonlicht te kunnen genieten. Vooral wanneer de Camargue Skye
tegen een gevel aangebouwd wordt, is dit belangrijk om in huis toch
nog van binnenvallend zonlicht te kunnen genieten. De lamellen van
een Camargue Skye terrasoverkapping zijn zo ontworpen dat die neer
slag zijdelings afvoeren.
Alle bevestigingen, bedrading en ver
ankeringen zijn onzichtbaar
wegge
werkt en de terrasoverkapping kan uitgerust worden met
LED-verlichting in de kolommen of het kader, multifunctionele desig
nbalk met verwarmingselementen en speakers. C
 amargue Skye kan
op verschillende manieren opgebouwd worden: vrijstaand of bevestigd
tegen een buitengevel. Ook windvaste screens, schuifpanelen in glas,
aluminium of hout, een vaste wand en buitengordijnen kunnen geïnte
greerd worden.

CAMARGUE® LINE

Terrasoverkapping met
openschuifbaar lamellendak

TERRASOVERKAPPINGEN

CAMARGUE® SKYE

S-Drive Technologie
Betrouwbare en duurzame draai- en
schuiftechniek (tilt & stack) dankzij de
gepatenteerde S-Drive Technologie.

• Oriënteerbare daklamellen om
warme lucht af te voeren en als
bescherming tegen zon, regen of
wind
• Openschuivende daklamellen
voor maximale lichtinval en
weids, open zicht
• Het dak is in gesloten stand
perfect vlak

• Dubbelwandige lamel voor
hogere sneeuwlasten
• Synchrone aandrijving aan
weerszijden van de lamellen:
ook bij asymmetrische belasting
opent en sluit het dak met een
vloeiende beweging
• Geen speling tussen de lamellen
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BOUWMOGELIJKHEDEN
Bouwtypes
Er bestaan 2 mogelijke bouwtypes om Camargue Line te installeren: vrijstaand en gevelmontage.

Vrijstaand: het kader van Camargue
Line wordt ondersteund door 4 verticale
kolommen

Gevelmontage: het kader wordt met één of 2 zijden tegen een achterliggende, dragende
constructie of structuur geplaatst.
Verticale kolommen ondersteunen het andere deel.
De lamellen kunnen parallel of loodrecht ten opzichte van de achterliggende structuur
worden gepositioneerd.

Koppelbaar
Voor het overkappen van grotere oppervlakten kan Camargue Line gekoppeld worden voor het bekomen van een grotere
Span of Pivot. In dit geval wordt gebruikt gemaakt van een koppelligger.
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Camargue koppelbaar aan Pivotzijde

Camargue Skye 2-delig koppelbaar
aan Spanzijde, gelijke schuifrichting en
oriëntatie

Camargue koppelbaar aan Pivot- en/of
Spanzijde

Camargue Skye 2-delig koppelbaar
aan Spanzijde, tegenovergestelde
schuifrichting en oriëntatie

Tweedelig koppelbaar aan Spanzijde

Personalisatiemogelijkheden
Camargue Line kan met verschillende elementen aan de voorzijde en/of zijkanten uitgerust worden.
Door het toevoegen van zijelementen ontstaan eindeloze personalisatiemogelijkheden.

Loggia schuifpaneel: Loggiawood,
Loggiawood privacy, Loggiascreen
canvas, Loggialu, Loggialu Privacy

Glazen schuifwand + geïntegreerde
Fixscreen

Loggia snelle doorgang: Loggiascreen
Canvas

Linius vaste wand: volledige
doorloophoogte of hoogte naar wens
+ Linarte vaste wand

Glazen schuifwand

Gordijnen

CAMARGUE® LINE

Camargue Line voorzien van
geïntegreerde Fixscreen in de Span- en
Pivotzijde

TERRASOVERKAPPINGEN

Geïntegreerde Fixscreen®
Door de integratie van de verticale zonwering, de geïntegreerde Fixscreen, al of
niet voorzien van Crystalvensters om het zicht naar buiten te maximaliseren, kan
men een extra buitenruimte realiseren waar men beschut is tegen zon, regen en
wind. Deze screens zijn in een 50-tal kleuren ter beschikking en laten toe Camar
gue Line te personaliseren en de sfeer te realiseren die men wenst.

Montagevoeten
Er bestaan 3 types montagevoeten: een zichtbare, een onzichtbare en een onzichtbare ingegoten montagevoet.
Zichtbare montagevoet
montagevoet
montagevoetwindkrachten
Onzichtbare
Ingegoten montagevoet
Bij gebruik vanZichtbare
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z
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TERRASOVERKAPPINGEN

EEN MEER
STRUCTURELE
OPLOSSING
KAREL EN GREET
Wij hebben gekozen voor een vaste terrasoverkapping om ons te be
schermen tegen zon of regen naargelang. Het was al een tijdje dat we
zochten naar een meer structurele oplossing dan het gezeul met een pa
rasol of het uitzetten van een partytent om wat te schuilen voor de regen.
We vonden deze uitvoering uitstekend passen bij de bestaande architec
tuur van ons huis en het leek ons een degelijke oplossing. Het is nog een
veel groter comfort gebleken dan oorspronkelijk gedacht. We hadden dit
veel eerder moeten installeren. De lamellen draai je exact zoals je wenst.
Als het te warm is zetten we ze lichtjes open en voel je een briesje. Bij een
regenbui is het water zo weggevloeid. Onze terrasoverkapping gaat nu
al vijf seizoenen mee en ziet er nog uit als nieuw. Het is een heel stevige
constructie. Eén maal in het voorjaar reinig ik de lamellen met Renson
‘Clean’ en wrijf ik alles nog eens in met Renson ‘Protect’ en daarna zijn
we vertrokken voor een nieuw heerlijk seizoen.
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Algarve®
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ALGARVE® LINE

TERRASOVERKAPPINGEN

Algarve® ‘Classic Line’
Duurzame terrasoverkapping met prachtige klassieke uitstraling
Algarve 'Classic Line' is een klassieke lijn in het gamma terrasoverkappingen met kantelbare
aluminium lamellen in het dak waarmee je de lichtinval op het terras volledig zelf bepaalt en
je beschermd bent tegen regen. Door de klassieke afwerking met sierlijsten is Algarve 'Classic Line' een duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossing met een prachtige klassieke
uitstraling. Deze terrasoverkapping kan aan de gevel gemonteerd worden of losstaand, de
ideale oplossing voor een landelijke of klassieke bouwstijl.
Algarve® ‘Classic Line’
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ALGARVE® LINE

KLASSIEK
IS ALTIJD
TIJDLOOS
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TERRASOVERKAPPINGEN

Algarve® ‘Classic Line’
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Algarve® ‘Classic Line’

TERRASOVERKAPPINGEN
Algarve® ‘Classic Line’

ALGARVE® LINE

Algarve® ‘Classic Line’
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Algarve® & Algarve® Canvas
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Algarve® & Algarve® Canvas

Algarve® & Algarve® Canvas

81

ALGARVE® LINE

TERRASOVERKAPPINGEN

Carport

Terrasoverkapping

Algarve® & Algarve® Canvas

Terrasoverkapping
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Algarve® & Algarve® Canvas

Carport

Algarve® & Algarve® Canvas

Algarve® & Algarve® Canvas
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ALGARVE® LINE

TERRASOVERKAPPINGEN
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Algarve®

Deze eenvoudige en praktische terrasoverkapping biedt een zonwer
end dak met roteerbare lamellen. De aluminium geëxtrudeerde lamellen
zijn tot 150° roteerbaar en bieden hierdoor de mogelijkheid om zelf te
bepalen hoe u uw zonwering en/of ventilatie wenst. In gesloten toe
stand vormen de lamellen een waterwerend dak. Door middel van een
afvoergoot wordt het regenwater naar de kolommen afgevoerd. Door
zijn elegante, lichte vormgeving en beschikbaarheid in alle RAL kleuren,
past Algarve bij iedere bouwstijl: hedendaags, klassiek of modern.
Bovendien zijn alle schroeven onzichtbaar weggewerkt.

ALGARVE® LINE

Horizontaal zonwerend dak met roteerbare
lamellen

TERRASOVERKAPPINGEN

ALGARVE®

Afvoergoot

150° roteerbaar
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Algarve®

ALGARVE® LINE

Deze elegante overkapping biedt een blijvende bescherming door mid
del van een vast dak dat opgebouwd is uit 2 lagen: een stevig bovendak
uit wit o
 f antraciet gelakte, geprofileerde staalplaat met anti-conden
slaag en een esthetisch onderdak, afgewerkt met opgespannen doek
met ritstechnologie. Het doek zit strak in de structuur gespannen, zon
der zichtbare tussenliggers en is verkrijgbaar in 8 kleuren. Algarve Can
vas is bruikbaar als vaste terrasoverkapping, carport of bijvoorbeeld als
luifel boven de voordeur. Bovendien is een combinatie mogelijk van een
Algarve met roterende lamellendak en een Algarve Canvas met vaste
dakstructuur om 1 uniforme stijl rondom de woning te creëren.

TERRASOVERKAPPINGEN

ALGARVE® CANVAS

Dakdoorsnede

Waterafvoer
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BOUWMOGELIJKHEDEN
Bouwtypes

Algarve - Vrijstaand

Algarve Canvas - Vrijstaand

Algarve - Gevelmontage

Algarve Canvas - Gevelmontage

Algarve®
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TERRASOVERKAPPINGEN

Personalisatiemogelijkheden

Linius vaste wand

Glazen schuifwand

Gordijnen

Fixscreen in opbouw

Fixscreen® 100 Slim F /
Fixscreen® 150 F - Algarve® Line
Om de zijden van Algarve Line af te
sluiten, is het mogelijk om deze te
combineren met de F
 ixscreen 100
Slim F en de Fixscreen 150 F. Hierbij
kan de kast van de zonwering onder
de kaderprofielen gemonteerd
worden waarbij deze perfect aansluit
bij de basisconstructie.

ALGARVE® LINE

Loggia

Koppelbaar
Algarve Line is tweedelig koppelbaar (in breedte richting) zodat men uitzonderlijke oppervlakten van 6 x 6,05 m kan overkap
pen zonder visueel storende middenkolommen. Bovendien is Algarve Line in gekoppelde versie perfect uitvoerbaar met een
lamellendak in het ene dakdeel en een vast dak in het andere dakdeel.

Algarve - 2-delig koppelbaar aan
Spanzijde

Algarve gekoppeld met Algarve Canvas

Algarve Canvas - 2-delig koppelbaar aan
Pivotzijde
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Aero®

AERO® LINE

98

Eigenschappen
• Aero®
• Aero® Canvas

101
103

Accessoires
• Verlichting
• Verwarming en luidsprekers
• Lichtdoorlatende lamellen - Lineo® Luce

118
118
123

AERO® LINE

Inspiratie

TERRASOVERKAPPINGEN

AERO®
AERO® CANVAS
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92

Aero®
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AERO® LINE

TERRASOVERKAPPINGEN

Aero®
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TERRASOVERKAPPINGEN
AERO® LINE

NAADLOZE
INTEGRATIE
VOOR EEN
VERFIJNDE LOOK
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Aero®

Aero®
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AERO® LINE

TERRASOVERKAPPINGEN

Modern

98

Aero®

AERO® LINE

TERRASOVERKAPPINGEN

Klassiek

Aero®

Aero®
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100

Aero®

Horizontaal zonwerend dak met roteerbare
lamellen integreerbaar in bestaande constructies

AERO® LINE

Deze eenvoudige dakstructuur biedt een zonwerend dak met roteer
bare lamellen zonder kolommen. De aluminium geëxtrudeerde lamellen
zijn tot 150° roteerbaar en bieden hierdoor de mogelijkheid om zelf te
bepalen hoe u uw zonwering en/of ventilatie wenst. In gesloten toe
stand vormen de lamellen een waterwerend dak. Door middel van een
afvoergoot wordt het regenwater naar de hoeken afgevoerd. Door zijn
elegante, lichte vormgeving en beschikbaarheid in alle RAL kleuren,
past Aero bij iedere bouwstijl: hedendaags, klassiek of modern.

TERRASOVERKAPPINGEN

AERO®

Afvoergoot

150° roteerbaar
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Aero® Canvas

Aero Canvas is uitgerust met een vast dak, bestaande uit twee lagen:
een bovendak en een onderdak. Het bovendak is uiterst stevig en ge
construeerd uit gelakte, geprofileerde staalplaten met anticondenslaag.
Het onderdak zorgt voor de strakke, esthetische look en is afgewerkt
met een strak opgespannen doek volgens de Fixscreen Technologie.
Alle technieken zijn volledig onzichtbaar weggewerkt: van schroef
verbindingen tot en met waterafvoer. De optionele UpDown verlich
ting zorgt ervoor dat deze architecturale overkapping ook ’s nachts
sfeervol geaccentueerd wordt. Door zijn elegante, lichte vormgeving
en beschikbaarheid in alle RAL kleuren, past Aero Canvas bij iedere
bouwstijl: hedendaags, klassiek of modern.

Afvoergoot

AERO® LINE

Minimalistische overkapping die in een
bestaande of nieuwe draagstructuur kan
geïntegreerd worden

TERRASOVERKAPPINGEN

AERO® CANVAS

Dakdoorsnede

103

104

Lapure®

LAPURE®

Eigenschappen
• Lapure®
• Bouwmogelijkheden

109
111

Accessoires
• Verlichting

118

Zij-invullingen
• Zijelementen
• Loggia® snelle doorgang / schuifdeur
• Fixscreen®
• Glasvezeldoeken Fixscreen®
• Crystaldoek
• Waterproof screendak

TERRASOVERKAPPINGEN

106

LAPURE®

Inspiratie

125
130
139
139
141
142

105

106

Lapure®

Lapure®

Lapure®

107

LAPURE®

TERRASOVERKAPPINGEN

108

Lapure®

De stijlvolle en minimalistische Lapure bestaat uit een windvast, zonen waterwerend screendak dat rust op elegante, discrete aluminium
kolommen zonder storende laterale verbinding en is verankerd aan
een bestaande gevel. Wanneer het dak gesloten is, biedt Lapure be
schutting tegen zon, wind en regen. Bij een open dak kan men genieten
van de zon terwijl de lichte structuur visueel niet stoort. Er bestaan
twee types van kolommen bij Lapure; ‘eindkolommen’ met water
afvoer (via zijgeleiders en kolommen, zelfs in halfopen stand). Tevens
kan men ‘verschoven kolommen’ kiezen, (met dakoversteek en wa
terafvoer via waterspuwer). Bij deze laatste komt het dak tot voorbij de
kolommen om zo optimaal te kunnen genieten van de beschaduwing.
Hierdoor kan men toch genieten van voldoende schaduw, bijvoorbeeld
bij een laagstaande zon. Een ‘gekoppelde’ versie is ook mogelijk zo
dat men twee of meerdere daken perfect naast elkaar kan plaatsen om
zo grote afmetingen te overspannen (slechts 1 kolom bij koppeling).
Dankzij de brede keuze aan kleuren voor de structuur past Lapure in
elke omgeving en bij elke bouwstijl.

LAPURE®

Minimalistische windvaste terrasoverkapping
met water- en zonwerend Fixscreen® screendak

TERRASOVERKAPPINGEN

LAPURE®

Gekoppelde versie met eindkolom

Met verschoven kolom

109

110

Lapure®

BOUWMOGELIJKHEDEN

Zonder dakoversteek
(met 'eindkolommen')

Met dakoversteek
(met 'verschoven' kolommen)

2 dakdelen

3 dakdelen

LAPURE®

1 dakdeel

TERRASOVERKAPPINGEN

Types

Personalisatiemogelijkheden

Lapure voorzien van Fixscreen en schuif
deur d.m.v. Loggiascreen Canvas in de
Side

Lapure ‘Classic Line’ creëert een klassie
ke, traditionele stijl door toe
voeging van
decoratieve elementen: gestileerde kolom
men en pirons in bolvorm of diamantvorm.

1 dakdeel tussen 4 tot 6 m: inclusief
dwarsbalk (met of zonder LED)
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OOK IDEAAL VOOR PENTHOUSES
EN DAKEN VAN APPARTEMENTEN

Algarve®

Algarve®
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APPARTEMENTEN

Lapure®

Lapure®
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TERRASOVERKAPPINGEN

Algarve®

Camargue®

Camargue®

Camargue®
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Camargue®

Camargue®

Camargue®
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APPARTEMENTEN

TERRASOVERKAPPINGEN

Verlichting
Fixscreen
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Camargue®

®

Loggiawood®

PERSONALISATIE
118
118
123

Zij-invullingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zijelementen
Buiten gordijnen
Glazen schuifwand
Loggia® schuifpanelen
Linius Wall
Loggia® snelle doorgang / schuifdeur
Geïntegreerde Fixscreen®
Onderbouw Fixscreen®
Glasvezeldoeken Fixscreen®
Crystaldoek
Waterproof screendak
B-screen® spanplafond
Kleurkeuze aluminium
Automatisatie

125
127
128
130
133
134
137
139
139
141
142
143
144
144

PERSONALISATIE

• Verlichting
• Verwarming en luidsprekers
• Lichtdoorlatende lamellen - Lineo® Luce

TERRASOVERKAPPINGEN

Accessoires
Verwarming
en muziek
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VERLICHTING,
VERWARMING EN MUZIEK
GENIETEN OP ELK MOMENT VAN DE DAG

Als het ‘s avonds donker wordt, schakel je de geïntegreerde verlichting aan. De keuze van licht laat toe de gewenste sfeer
en uitstraling te creëren.
Ook als het kouder wordt, blijf je gewoon buiten genieten. Hiervoor kunnen verwarmingselementen voorzien worden. De
stralingswarmte zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling binnen de ruimte met een minimum aan warmteverlies Zelfs je
geliefkoosde muziek weerklinkt zonder probleem op je terras dankzij de geïntegreerde speakers.

Verlichting
De keuze voor koud of warm wit licht
laat toe de gewenste sfeer en uitstraling
te creëren. De LED-verlichting kan bo
vendien gedimd worden in de meeste
overkappingen zodat de intensiteit van
de verlichting aan de situatie kan wor
den aangepast. Bij Lapure wordt de
verlichting in de dakstructuur geïnte
greerd. Bij Camargue Line, Algarve
Line en Aero Line kan men opteren
voor LED-verlichting in de daklamellen

118

Aero®

en zowel opwaartse als neerwaart
se verlichting aan de binnenzijde van
het kader voorzien. Bij Camargue en
Camargue Skye is bovendien sfeer
verlichting in de kolommen mogelijk.
Men heeft de keuze tussen warm wit
(ideaal voor gezellig samenzijn met
vrienden), puur wit licht (ideaal bv om
een boek te lezen) en RGB (enkel bij de
opwaartse ver
lichting aan het kader)
zodat de gewenste sfeer en uitstraling

kan gecreëerd worden. Bovendien kan
de LED-verlichting gedimd worden zo
dat de intensiteit van de verlichting aan
de situatie kan aangepast worden. De
uitzonderlijke duurzame kwaliteit van
de Renson®-LED-verlichting zorgt voor
een egale verlichting zonder puntjes.
Algarve Canvas en Camargue Skye
kunnen uitgerust worden met sfeervol
le UpDown LED-verlichting.

Colomno LED Light
Geïntegreerde LED-verlichting in de kolommen - Camargue Line. Per kolom kan
er maximaal één LED-strip geïntegreerd worden (aan de binnenzijde van de ko
lom). Per dakdeel kunnen er maximaal 4 kolommen voorzien worden van geïnte
greerde LED Light-verlichting.

Opwaartse verlichting
Neerwaartse verlichting
Lineo LED Light
Geïntegreerde LED-verlichting in de lamellen - Camargue, Algarve en Aero.
Egale lichtspreiding zonder zichtbare puntjes dankzij de kwalitatieve LEDs (180
per meter).

Lapure® LED Light
Geïntegreerde LED-verlichting in de dwarsbalk van Lapure.
Egale lichtspreiding zonder zichtbare puntjes dankzij de kwalitatieve LEDs (180
per meter).

Warm wit licht

Puur wit licht

Lineo LED Light*

3

3

3

Colomno LED Light**

3

3

3

UpDown LED Light**
Opwaarts

3

3

UpDown LED Light**
Neerwaarts

3

3

3

Lapure® LED Light*

3

3

3

®

RGB (kleur)

3

PERSONALISATIE / ACCESSOIRES

UpDown LED Light
Geïntegreerde LED-verlichting aan de binnenzijde van het kader. Voorzien van
opwaartse en/of neerwaartse verlichting. Hiermee voorzie je indirecte of directe
sfeerverlichting in Camargue Line, Algarve Line en Aero Line. Per dakdeel kun
nen er maximaal twee UpDown LED-verlichtingsmodules gemonteerd worden.
Dit aan ofwel de Pivotzijde, ofwel de Spanzijde.

TERRASOVERKAPPINGEN

Geïntegreerde kolomverlichting

Dimbaar

3

* Warm wit: 1660 lm/m (180 LED’s/m) / Puur wit: 1660 lm/m (180 LED’s/m)
** Warm wit: 550-680 lm/m (120 LED’s/m) / Puur wit: 550-680 lm/m (120 LED’s/m) /
RGB: 550-700 lm/m (60 LED’s/m)
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Verwarming en luidsprekers
Geïntegreerde LED verlichting, verwarming en geluid zijn de perfecte aanvulling
op Camargue Line, Algarve Line, Aero Line en Lapure. Dankzij deze extra
features kan het terras van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gebruikt worden
en dat het hele jaar door. Deze uitbreidingen zijn bovendien perfect achteraf in
tegreerbaar.

Beam designbalk voorzien van Heat & Sound
Luidspreker

Bluetooth

Verwarmingselement

Geïntegreerde verwarmingselementen en luidsprekers
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Camargue®

Warmte effect met 2 zijden verwarmd
(formaat 6 x 4 m)

Ideale positie van de heater
De ideale positie van de heater is tegenover een vaste wand zodat
men kan genieten van de reflectie van de warmte.

3

TERRASOVERKAPPINGEN

Warmte effect met 1 zijde verwarmd
(formaat 6 x 4 m)

PERSONALISATIE / ACCESSOIRES

Na hoeveel tijd heb je
maximale warmte van de
heater?
Doordat we werken met kor
te golf systeem, heb je bijna
meteen maximale warmte
uitstraling van de hea
ter.
Korte golf straling is direct
voelbaar, vergelijkbaar met
de warmte van zonnestra
ling. Je warmt de objecten
op en niet de ruimte.
Lange golf infrarood heaters
hebben een langere op
warmtijd dan de korte golf
heaters. Ze hebben lucht
nodig om warmte over te
brengen. Afhankelijk van
de omgevingstemperatuur,
grootte van de overkapping,
gesloten of niet,… kan het
bepaalde tijd duren vooral
eer je deze uitstraling ook
maximaal voelt.

7

Verwarming in combinatie met een a
 fsluiting
Voor optimaal genot van de heater is een afsluiting (d.m.v. glazen
wand, Fixscreen, …) van de terrasoverkapping aangeraden.

3

7
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Camargue®

LINEO® LUCE

Voor Camargue, Algarve en Aero voorzien met kantelbare alumi
nium lamellen, biedt Renson® de mogelijkheid om lichtdoorlatende
glazen lamellen, namelijk de Lineo Luce te integreren.
Door je terrasoverkapping deels te voorzien met lichtdoorlatende
lamellen, wordt er meer openheid gecreëerd. Bij aanbouw aan je
woning, breng je zo meer licht binnen.
Per dakdeel kunnen maximaal 5 lichtdoorlatende lamellen geplaatst
worden met een maximale breedte van 4 m. Deze kunnen ofwel
allen naast elkaar geplaatst worden of verspreid worden over het
volledige dakdeel.
Ideaal om toch licht te hebben bij een gesloten dak!

PERSONALISATIE / ACCESSOIRES

Versterkende elegantie door volledig
transparante lamellen

TERRASOVERKAPPINGEN

(LICHTDOORLATENDE LAMELLEN
VOOR CAMARGUE®,
ALGARVE® EN AERO®)

Licht in de woning bij gesloten dak

Licht onder de terrasoverkapping bij gesloten dak

123

124

Camargue®

ZIJELEMENTEN

Neergelaten windvaste, gemotoriseerde Fixscreens zorgen voor
een beschermende cocon. Dankzij het gedeeltelijke doorzicht van de
doeken en eventuele Crystalvensters blijft het zicht op de tuin steeds
behouden. Je kiest bovendien uit een brede waaier van kleuren. Alle
kleurcombinaties zijn mogelijk en perfect te combineren met andere
materialen zoals bijvoorbeeld het tuinmeubilair. In open stand zijn de
screens onzichtbaar geïntegreerd en ook de motoren zijn compleet
weggewerkt in de structuur. Je kunt ook opteren voor glazen schuifwanden. In combinatie met windvaste screens blijft bovendien het
voordeel van de zonwering behouden.Ook elegante Loggia schuifpanelen met windvaste screendoeken of (al dan niet kantelbare) houten of aluminium lamellen behoren tot de mogelijkheid. Hout (ceder)
is weer helemaal terug en laat zich makkelijk combineren met andere
materialen. Bij schuifpanelen met aluminium lamellen kan men zelfs op
teren voor een bicolore uitvoering.

PERSONALISATIE / ZIJELEMENTEN

Alle overkappingen kunnen met verschillende elementen (zoals doek
zonwering, schuifpanelen, glazen wanden, ...) aan de voorzijde en/of
zijkanten uitgerust worden. Hierdoor ontstaan eindeloze personalisatie
mogelijkheden. De voorzijde en/of zijkanten kunnen uitgerust worden
met verticale zonwering.

TERRASOVERKAPPINGEN

EINDELOZE
PERSONALISATIEMOGELIJKHEDEN
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BUITEN GORDIJNEN

Zowel Camargue Line als Algarve Line kunnen uitgerust worden met buitengor
dijnen. Hierdoor creëer je een feeërieke sfeer onder de overkapping.
Deze polyester gordijnen voor buitengebruik zijn waterwerend, schimmelwerend
en vuilafstotend. Bovendien bieden ze een blijvende weerbestendigheid en kleur
vastheid, zelfs na een wasbeurt. Dit volledig krimpvrij. De gordijnen worden perfect
op maat geleverd. Bovendien kunnen ze in Camargue Line gecombineerd worden
met glazen schuifwanden en geïntegreerde Fixscreens. De buitengordijnen worden
steeds in combinatie met UpDown LED-verlichting toegepast. Hierdoor baadt de
terrasoverkapping bij valavond in een romantische sfeer.

Zonwerende screens

PERSONALISATIE / ZIJELEMENTEN

Uitgerust met gordijnen voor buitengebruik

TERRASOVERKAPPINGEN

(VOOR CAMARGUE® LINE EN ALGARVE® LINE)

Glas

Gordijnen

Camargue®

Lounge 10

Lounge 22

Lounge 50

Lounge 120
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GLAZEN SCHUIFWAND
(VOOR CAMARGUE® LINE EN ALGARVE® LINE)

Versterkende elegantie door volledig transparante schuifwanden
Men kan ook opteren om glazen schuifwanden te plaatsen. Deze volledig transparante schuifwanden accentueren de ele
gantie van Camargue Line en Algarve Line. Tevens bieden deze bescherming tegen weer en wind en kan men de terra
soverkapping afsluitbaar maken tegen diefstal. Samen met een glazen schuifwand kan men ook nog steeds de verticale
windvaste zonwering Fixscreen integreren, hierdoor blijft het grote voordeel van zonwering behouden.
Bovendien kan u de glaswand ook combineren met de buitengordijnen, zelfs samen met de geïntegreerde Fixscreens.
Integratie
Camargue Line & Algarve Line: mogelijk in Span en/of Pivot

Camargue Line voorzien van glazen
schuifwanden en geïntegreerde Fixscreen
in de Span en Pivotzijde

Algarve Line voorzien van een glazen
schuifwand in de pivot

VERDELING GLAZEN SCHUIFWAND
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1500 ≤ X ≤ 2500
Breedte X

2500 < X ≤ 3750
Breedte X

3750 < X ≤ 5250
Breedte X

5250 < X ≤ 6500
Breedte X

3 panelen

4 panelen

6 panelen

8 panelen

3 sporen

4 sporen

3 sporen

4 sporen

Links openen
of rechts openen

Links openen
of rechts openen

Links openen
en rechts openen

Links openen
en rechts openen

Incl. 1 handgreep

Incl. 1 handgreep

Incl. 2 handgrepen

Incl. 2 handgrepen

Handvat in lakkleur overkapping

TERRASOVERKAPPINGEN

Gelakte geleiders

PERSONALISATIE / ZIJELEMENTEN

Verschillende slotjes als optie
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LOGGIA® SCHUIFPANELEN
(VOOR CAMARGUE® LINE EN ALGARVE® LINE)

Beïnvloed zelf de lichttoetreding
Met de zonwerende verticale schuifpanelen kan je de lichttoetreding onder je terrasoverkapping zelf beïnvloeden (dynami
sche zonwering). De zonwerende schuifpanelen zijn opgebouwd uit aluminium frames met:

Loggialu

Loggialu
Plano

Loggiawood

Loggialu
Privacy

Loggiawood
Privacy

Types
• Loggiawood: houten lamellen (WRCedar)
• Loggiawood Privacy: houten roteerbare lamellen (WRCedar)
• Loggiascreen Canvas: screendoek (glasvezel)
• Loggialu: aluminium lamellen
• Loggialu Privacy: aluminium roteerbare lamellen
• Loggialu wooddesign: aluminium lamellen met wooddesign
• Loggialu Stirata: strekmetaal
• Loggiawood Linea: houten latten (WRCedar)
Integratie
Camargue Line: mogelijk in Span en/of Pivot
Algarve Line: mogelijk in Span en/of Pivot tot 4500 mm
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Loggiascreen
Canvas

Loggialu
Wooddesign

Loggialu
Stirata

Loggiawood
Linea

Camargue®

UNIEK: Loggia schuifpanelen en daklamellen in zelfde wooddesign
Wooddesign
Camargue Line, Algarve en Aero Line,
uitgerust met aluminium daklamellen
in wooddesign
• Natuurlijke uitstraling van hout,
gecombineerd met de voordelen
van aluminium op vlak van:
	- Onderhoudsgemak
	- Kleurvastheid
	- Vormvastheid
• Ook beschikbaar voor de
LED-lamellen
• Laat zich perfect combineren met
de Loggialu Wooddesign schuif
panelen
• Daklamel in wooddesign (kader en
kolommen in normale coating)
• Beschikbaar in 3 types:
	- Witte eik
	- Natuureik
	- Walnoot

Witte eik

Natuureik

PERSONALISATIE / ZIJELEMENTEN

TERRASOVERKAPPINGEN

Privacy
Manueel kantelbare houten of aluminium
lamellen. Met de Privacy versie van de
Loggiawood - en Loggialu schuifpanelen
zijn de lamellen manueel roteerbaar naar
volledig gesloten of open positie.

Walnoot
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Linius vaste wand volledige
hoogte enkel of dubbelzijdig

Linius vaste wand
barhoogte dubbelzijdig

132

Camargue®

Fysische begrenzing of decoratieve afwerking van een achterliggende wand
Met de Linius of Linarte lamellenwand, bekom je een fysische
begrenzing of een decoratieve afwerking van een achterliggende
wand. De vaste wand is uitvoerbaar als enkelzijdig of als dubbel
zijdige beklede wand over de volledige doorloophoogte, of kan
op een hoogte naar wens afgewerkt worden met een topprofiel
om een balustrade te creëren. Ideaal als omranding van horeca
terrassen. De Linarte vaste wand is steeds uitgevoerd met strak
gespannen screen doek aan één zijde.
De draagstructuur zorgt voor een onzichtbare verbinding van de
afwerkingslamellen, waardoor de belijning ononderbroken door
loopt over de volledige doorloopbreedte. Zowel aan de voorzijde
als achterzijde ligt de wand mooi in het vlak van de kolommen.
Hoogteverschillen in de vloer tot 6 cm worden opgevangen door
de afwerkingsplint, zodat er geen hinderlijke openingen zichtbaar
zijn onderaan. De wand wordt op maat afgewerkt in de kleur van
de overkapping of een kleur naar keuze. Bovendien biedt de dub
belzijdige wand de mogelijkheid om geluidsisolatie aan te bren
gen. Zo geniet u in alle rust van de natuur rondom je overkapping.

PERSONALISATIE / VASTE WAND

(LINIUS VOOR CAMARGUE® LINE
EN ALGARVE® LINE &
LINARTE VOOR CAMARGUE® LINE)

TERRASOVERKAPPINGEN

LINIUS & LINARTE
VASTE WAND
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LOGGIA® SNELLE
DOORGANG /
SCHUIFDEUR
(VOOR CAMARGUE® LINE EN LAPURE®)

Ideaal als de terrasoverkapping volledig omsloten is (bv door Fixscreen)
en men wilt snel van of naar de terrasoverkapping zonder dat men de
Fixscreen dient te openen (geen comfortverlies voor diegene die onder
de terrasoverkapping zitten).
De snelle doorgang bestaat uit een aluminium kader dat aan één zijde
wordt overtrokken door een glasvezel screendoek naar keuze.
Integratie
Camargue Line: mogelijk in Span en/of Pivot
Lapure: mogelijk in Side
Breedte: min. 800 mm – max. 1200 mm

Camargue voorzien van geïntegreerde Fix
screen en schuifdeur d.m.v. Loggiascreen
Canvas in de Spanzijde

Lapure voorzien van Fixscreen en schuif
deur d.m.v. Loggiascreen Canvas in de
Side
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Camargue®

135

PERSONALISATIE / SNELLE DOORGANG

TERRASOVERKAPPINGEN
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Camargue®

GEÏNTEGREERDE FIXSCREEN®

Ideaal voor:
• Privacy
• Schaduw bij lage zonnestand
• Beschutting tegen wind, regen en insecten

JAAR

GARANTIE

Dankzij een ingenieus ritssysteem zit het doek in elke positie windvast en is de screen insectenwerend in gesloten positie.
Het is een zeer doordacht principe waarbij het zonwerende doek voorzien is van een speciale afboording met rits. Op die
manier zit het geheel stevig gevat in de beide zijgeleiders.
Door de integratie van deze Fixscreen, al of niet voorzien van Crystalvensters om het zicht naar buiten te behouden, kan men
een extra buitenruimte realiseren waar men beschut is tegen zon, regen en wind. Deze screens zijn in meer dan 50 kleuren
ter beschikking en laten toe Camargue Line te personaliseren en de sfeer te realiseren die men wenst.
Connect&Go - technologie
De geïntegreerde Fixscreen is voorzien van onze gepatenteerde Connect&Go-technologie. Deze nieuwe ontwikkeling biedt
een enorm voordeel naar montage, plus ook naar demontage van de doekrol voor het vervangen van een doek of motor.

Gepersonaliseerde bedrukking
Naast het standaard doekgamma, kunnen doeken ook gepersonaliseerd wor
den. Dit omvat zowel de bedrukking van het logo van een zaak, alsook het
bedrukken van een foto op een screen onder een terrasoverkapping.

Onderlat verdwijnt in kast
De kaderprofielen van Camargue Line
zijn zo ontwikkeld dat de onderlat bij
een opgetrokken screen esthetisch
weg zit in de kast. Perfecte integratie,
zelfs achteraf!

PERSONALISATIE / ZIJELEMENTEN

Perfecte integratie, zelfs achteraf!

TERRASOVERKAPPINGEN

(VOOR CAMARGUE® LINE)

Onderlat verdwijnt in de kast
Camargue®
* 5 jaar garantie op de Fixscreen-technologie bij vrijstaande toepassingen Fixscreen
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Algarve®

Afsluiting van de zijden
Om de zijden van Algarve of Lapure af te sluiten, is het mogelijk om deze
te combineren met de Fixscreen 100 Slim F of de Fixscreen 150 F.
Hierbij kan de kast van de zonwering op de kaderprofielen gemonteerd
worden waarbij deze perfect aansluit bij de basisconstructie.

GLASVEZELDOEKEN
FIXSCREEN®

PERSONALISATIE / ZIJELEMENTEN

(VOOR ALGARVE® LINE EN LAPURE®)

TERRASOVERKAPPINGEN

ONDERBOUW
FIXSCREEN®

(CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE,
EN LAPURE®)

Zonwerend en lichtdoorlatend doek
De beste keuze van zonwerend en lichtdoorlatend doek voor windvaste
verticale zonwering is een glasvezeldoek. Glasvezeldoeken scoren het
best op vlak van strakheid, vormvastheid, zijn bovendien zeer goed
bestand tegen vocht en warmte en behouden de doorkijk naar buiten.
Wij bieden een ruime waaier aan kleuren aan zodat het perfecte doek
naar uw smaak kan gekozen worden.
De “architects’ selection” is een collectie kleuren die erg gewild is vol
gens de huidige trends op vlak van design en architectuur. Onze Rens
on® Ambassadors begeleiden u graag in uw keuze.
De glasvezeldoeken zijn ook beschikbaar met een Crystalvenster, voor
een kristalheldere doorkijk.
139
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Camargue®

CRYSTALDOEK

Het Crystaldoek is steeds 1200mm hoog en loopt over de volledige
breedte van de Fixscreen. Tussen het crystaldoek en de onder- & bo
venkant geldt een minimum afstand van 400 mm.

400 mm

200 mm

Minimum 400 mm

1200 mm

Minimum 400 mm

PERSONALISATIE
/ ZIJELEMENTEN
200 mm

Om een optimaal contact met de buitenruimte te behouden kunnen
transparante Crystal
doeken in het glasvezeldoek van de Fixscreen
geplaatst worden. Deze transparante doeksoort bestaat uit PVC.

(Brandclassificatie M2).
Dit transparant crystaldoek kan geïntegreerd worden in een glasve
zeldoek bij Fixscreen 100 Slim F, Fixscreen 150 F en geïntegreerde
Fixscreen®.

TERRASOVERKAPPINGEN

Optimaal contact met de buitenruimte

400 mm

Een afstand van 800 à 1000 mm
ten opzichte van de onderzijde
garandeert een optimale doorkijk
voor de personen die zich onder de
overkapping bevinden.
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SOLTIS® PROOF W96
WATERPROOF
SCREENDAK
(LAPURE®)

Het dak van Lapure is voorzien van een innovatief waterdicht, zonwerend
en lichtdoorlatend doek. Deze polyesterdoeken zijn aan weerszijden ge
coat met een UV-bestendige waterdichte coating. Dit doek is verkrijgbaar
in verschillende kleuren.

W96-1103

142

Lapure®

W96-8102

W96-2171

W96-8861

W96-2047

B-SCREEN
SPANPLAFOND

B3-0202
White

B3-0220
White Linen

B3-2020
Linen

B3-0720
Pearl Linen

B3-0207
White Pearl

B3-0707
Pearl

Gepatenteerd spanplafond

Algarve® Canvas

B3-3001
Charcoal
Grey

B3-3030
Charcoal

PERSONALISATIE / ZIJELEMENTEN

Het dak van Algarve Canvas en Aero Canvas wordt afgewerkt met een uniek
gepatenteerd spanplafond. Glasvezeldoek wordt door middel van de beproefde
Fixscreen technologie opgespannen in het kader voor een horizontale, naadloze en
strakke afwerking van het plafond zonder storende tussenliggers.

TERRASOVERKAPPINGEN

(ALGARVE® CANVAS & AERO® CANVAS)
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KLEURKEUZE
ALUMINIUM
Verkrijgbaar in meer dan 100 structuurlakkleuren
Onze terrasoverkappingen worden standaard gepoederlakt
met Seaside Quality voorbehandeling. De producten zijn in
meer dan 100 RAL kleuren in structuurlak uitvoering ver
krijgbaar zonder meerprijs.
Renson® raadt structuurlak aan om een architecturale,
hedendaagse look te bekomen. Bovendien is structuurlak
beter geschikt voor buitengebruik en zijn krassen minder
zichtbaar.

ALLES
KAN!

BICOLO

R ZOND
ER
MEERP
RIJS

144

AUTOMATISATIE
Eenvoudige bediening op afstand
Een terrasoverkapping kan eenvoudig bediend worden
door middel van Somfy automatisatie. Bedien je dak en/
of screens van je terrasoverkapping met een handzender.
Afhankelijk van het gewenste gebruik en het aantal screens
kan je kiezen uit meerdere handzenders.
Dankzij TaHoma en Connexoon, de besturingsinterfaces
van Somfy, kan je terrasoverkapping bediend worden vanaf
je Smart-phone, tablet of computer.
Voor optimaal comfort, raden wij aan een regen- en/of
windsensor te plaatsen.
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PERSONALISATIE / ZIJELEMENTEN

TERRASOVERKAPPINGEN
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Camargue®

149
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VEELGESTELDE VRAGEN

• Weerbestendigheid
• Testen
• TIPS & FAQ

TERRASOVERKAPPINGEN

VEELGESTELDE
VRAGEN
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IDEAAL BUITENKLIMAAT, DAG EN NACHT,
ALLE SEIZOENEN MET RENSON®
Lente

Camargue®

Zomer

Camargue® Skye

Herfst

Algarve® ‘Classic Line’

Winter

Camargue®
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WEERBESTENDIGHEID

Camargue Line, Algarve en Aero Line zijn terrasoverkappingen met een dak van
roteerbare lamellen. Deze gepatenteerde lamellen zijn zo ontwikkeld dat, zelfs in
dien de lamellen opendraaien na een regenbui, het water afgevoerd wordt naar de
zijkant.

De Lapure kan een neerslagdebiet inten
siteit aan 50 l/m2.h welke max. 2 minuten
aanhoudt. Bij hevige regenval kan het wa
ter over de onderlat stromen. Bij extreme
regenval kan waterzakvorming ontstaan.
In dat geval dient het doek alsnog opge
rold te worden.

Algarve Line kan een neerslagdebiet
verwerken dat overeenstemt met een
regenbui met een intensiteit van
120 l/m2.u tot 150 l/m2.u welke max. 2
minuten aanhoudt. Dit type van regenbui
komt gemiddeld om de 10 jaar voor. (Cf.
Belgische regenstatistiek: norm NBN B
52-011)

WEERBESTENDIGHEID

Lapure is een terrasoverkappingen met zonwerend, waterdicht en lichtdoorlatend
doek. De Fixscreen-technologie, in combinatie met een optimale doekspanning,
zorgt ervoor dat het regenwater van op het doek in verborgen kanalen wordt af
gevoerd. Zelfs wanneer het doek van de zonwering niet volledig uitgerold is, wordt
het water dat erop valt door dit geïntegreerde waterafvoersysteem afgevoerd.

TERRASOVERKAPPINGEN

Afsluitbaar tegen regen en wind

Camargue Line kan een neerslagdebiet
verwerken dat overeenstemt met een
regenbui met een intensiteit van 150 l/m2.u
welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type
van regenbui komt gemiddeld om de 15
jaar voor. (Cf. Belgische regenstatistiek :
norm NBN B 52-011)
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TESTEN
Bescherming en comfort
Onze terrasoverkappingen bieden bescherming en comfort op verschillende niveaus. Om dit te garanderen, worden deze uit
voerig getest op waterafvoer, draaglast en windweerstand.

Watertesten
De waterwerendheid en waterafvoer
worden getest d.m.v. een sproei-instal
latie die regenbuien nabootst. Zo wordt
nagaan hoeveel debiet onze terrasover
kappingen kunnen afvoeren en hoe deze
afvoer geoptimaliseerd kan worden:
• Algarve Line: De Algarve Line kan
een neerslagdebiet verwerken dat
overeenstemt met een regenbui met
een intensiteit van 120 l/m2.h welke
max. 2 minuten aanhoudt. Dit type
van regenbui komt gemiddeld om de
10 jaar voor. (Cf. Belgische regensta
tistiek: norm NBN B 52-011)
• Camargue en Camargue Skye: De
Camargue en Camargue Skye kun
nen een neerslagdebiet verwerken dat
overeenstemt met een regenbui met

een intensiteit van 150 l/m2.h welke
max. 2 minuten aanhoudt. Dit type
van regenbui komt gemiddeld om de
15 jaar voor. (Cf. Belgische regensta
tistiek: norm NBN B 52-011)
• Lapure: De Lapure kan een neerslag
debiet intensiteit aan 50 l/m2.h welke
max. 2 minuten aanhoudt. Bij hevige
regenval kan het water over de onder
lat stromen.

Draagkracht
Terrasoverkappingen zijn onderhevig aan
verschillende krachten (bv. sneeuw). De
draagkracht werd bepaald d.m.v. sta
tische sterkteberekeningen uitgevoerd
door onze inge
nieurs en gevalideerd
door interne testen. Als uitgangspunt
mag de constructie 1/200ste van zijn
langste afmeting doorbuigen, zonder dat
er permanente vervorming optreedt.
De draagkracht van de Algarve & Camar
gue is afhankelijk van de basisstructuur
en de oppervlakte. Aan de hand van een
grafiek kan de draagkracht afhankelijk
van de span- & pivotafmeting afgelezen
worden.

Concreet: Een terrasoverkapping met
een pivot van 6000 mm en span van
4000 mm mag 30 mm doorbuigen, dit
zal bij een draaglast zijn van 55 kg/m²
(dwz 1320 kg over de gehele terras
overkapping). Ander voorbeeld; bij een
terras
overkapping van 3375 mm span
en 5835 mm pivot kan de terrasoverkap
ping een draaglast aan van maar liefst
110 kg/m² (= 2160 kg!).
Externe testen op Camargue tonen aan
dat zelfs de grootste afmeting van terra
soverkapping bij 200 kg/m2 blijft recht
staan.

KG
200 Kg/m2
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Windtesten

Miami-Dade
Orkaan bestendigheid

TESTEN

TERRASOVERKAPPINGEN

Om te bepalen tegen welke windkrach
ten onze terrasoverkappingen en de
verticale doekzonweringen bestand zijn,
werden windtunneltesten uitgevoerd.

Beaufort windschaal
Garantie
Dak/screen
met gesloten bedienen
dak/screen
tot
tot
Camargue® Line

160 km/h
12 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

Beaufort

Beschrijving

Gemiddelde
snelheid m/s

Gemiddelde
snelheid
km/h

Gevolgen

0

Windstil

< 0,2

<1

Men voelt de wind niet.
Rook stijgt recht of bijna recht omhoog.

1

Vrij zwak

0,3 - 1,4

1-5

Windrichting goed af te leiden
uit rookpluimen, maar niet door
de windwijzer.

2

Zwak

1,5 - 3,4

6 - 12

Wind merkbaar in gezicht, blaadjes
rillen, de windwijzer begint te draaien.

Camargue Skye®
Algarve® Line
Aero® Line

120 km/h
11 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

Lapure

100 km/h
10 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

3

Vrij matig

3,5 - 5,4

13 - 19

Vlaggen wapperen en blaadjes zwaaien.

Geïntegreerde
Fixscreen®

60 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

4

Matig

5,5 - 7,4

20 - 27

Opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen.
Haar in de war.

Fixscreen®
in onderbouw

60 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

5

Vrij krachtig

7,5 - 10,4

28 - 37

Struiken rillen, gekuifde golven op
meren en kanalen.

6

Krachtig

10,5 - 13,4

38 - 48

Paraplu’s zijn met moeite vast te
houden, grote takken zwaaien,
de stroomdraden gieren

Hard

13,5 - 17,4

49 - 62

Het is lastig tegen de wind in te lopen.
De bomen zwaaien.

8

Windstoten

17,5 - 20,4

63 - 73

Voortbewegen is zeer moeilijk.
Kleine takken breken af.

9

Stormachtig

20,5 - 24,4

74 - 87

Schoorsteenkappen, dakpannen en
antennes waaien weg.

Zware storm

24,5 - 28,4

88 - 102

Volwassenen waaien om.
Grote schade aan gebouwen.

Zeer zware
storm

28,5 - 32,4

103 - 117

Enorme schade aan huizen en bossen.

Orkaan

> 32,5

> 118

Verwoesting en vernietiging.

®

7
FIXSCREEN®

10
LAPURE®

11
ALGARVE® LINE
CAMARGUE SKYE®

12
CAMARGUE® LINE
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TIPS
Positie kolommen
Camargue Line, Algarve Line en Lapure kan men ook bestellen met ‘verschoven’
kolommen. Dit kan handig zijn als men bv. de terrasoverkapping verder dan het
terras wilt laten komen (maar de kolommen staan nog wel op het terras) om zo ook
bij laagstaande zon volledige beschaduwing te hebben.
Ook omwille van plaatsing of architecturale redenen kan men opteren voor verscho
ven kolommen. Men kan de kolom maximaal 1/5 van de totale Pivotlengte verschui
ven.

152

Bij Camargue Line, Algarve Line en Aero Line
is de draairichting van uw lamellen belangrijk.
Wilt u zo lang mogelijk de zon weren of zo snel
mogelijk zonlicht binnenhalen.

Camargue Line, Algarve Line en Aero Line zijn
in bicolor (kader en kolommen in een andere Top
100 kleur dan de daklamellen) verkrijgbaar zon
der meerprijs.

Bij Renson® kan deze keuze gemaakt worden.
Bijvoorbeeld bij een aanbouw aan een keuken of
woonkamer wenst men meestal zo snel mogelijk
licht binnen te halen.

Tip: kies een lichtere kleur van de lamellen bij een
donkere kleur voor de structuur. Een donkere
kleur van daklamellen creëert het gevoel van een
lager plafond. Een lichtere kleur creëert meer ge
voel van ruimte en heeft een extra zon- en warm
tewerende functie.

1 Standaard roteren de lamellen in die mate dat

het zonlicht vanuit het zuiden tegen gehou
den wordt tijdens het openen van de lamel
len. Met standaard zonwerende lamellen kan
men ook zonlicht binnentrekken, men dient
de lamellen verder te roteren.

TERRASOVERKAPPINGEN

Kleur van de lamellen

TIPS & FAQ

Draairichting lamellen

2 Met zonlicht binnentrekkende lamellen staan

de lamellen sneller onder de juiste hoek en
blijft de vlakke, mooie onderzijde zichtbaar.
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Veranda

Doek of lamellen?

Is een terrasoverkapping als Camargue
Line of Algarve Line te vergelijken met
een veranda?
Neen! Een veranda is een glazen uit
breiding van het interieur en vormt een
gesloten geheel dat compleet wind en
regendicht is. Een terrasoverkapping
daarentegen is een open aluminium
structuur met een dak uit aluminium ro
teerbare lamellen dat (eventueel opge
vuld met zijpanelen) vooral bescherming
biedt tegen de zon en tot een zekere
graad tegen slechte weeromstandig
heden. In een terrasoverkapping over
heerst vooral het buitenklimaat en ge
niet men van de sfeer, geuren, kleuren
en geluiden van de tuin.
Bij koude kan zich condensatie vormen
aan de onderzijde van de lamellen.
Onder een Camargue Line of Algarve
Line plaatst men dan ook best weers
bestendige tuinmeubels.

Hoe kies ik tussen een terrasoverkap
ping met lamellendak (Camargue Line,
en Algarve Line) of met een screendak
(Lapure)?
Elk type terrasoverkapping heeft zijn
eigen troeven. Een overkapping met een
zonwerend doek kan volledig geopend
worden. Zo hou je ofwel het zonlicht
tegen ofwel laat je de zon volledig toe
naargelang de weersomstandigheden.
Terrasoverkappingen met daklamel
len laten eveneens toe de gewenste
hoeveelheid zonlicht te controleren; bij
overmatig zonlicht kunnen de lamellen
volledig gesloten worden maar kan men
wel het dak nooit volledig openen om de
zon optimaal toe te laten.

Wind - Camargue Line en
Algarve Line
Voorspelt men veel wind, dan raden wij
aan om het lamellendak te sluiten (dit
kan tot windsnelheden van 50 km/h).
Met een gesloten lamellendak is de ge
hele constructie steviger en beter be
stand tegen wind. We bieden dan ook
garantie op onze 
Camargue Line en
Algarve Line met een gesloten dak tot
windsnelheden van 160 km/h voor Ca
margue en 120 km/h voor Algarve!

154

Lamellendak

Screendak

Dak

Horizontaal

Steeds onder helling

Positie

Aanbouw, inbouw of vrijstaand

Enkel aanbouw

Zicht bij ‘open’ dak

Daklamellen roteren open maar
‘verdwijnen’ niet

‘Dak’ is volledig verdwenen

Licht bij ‘gesloten’ dak

Niet lichtdoorlatend
(behalve Lineo Luce lamellen)

Lichtdoorlatend

Draagkracht

Kan een sneeuwlast dragen

Kan geen sneeuwlast dragen

Kleur van het dak

Alle mogelijke kleuren

Beperkte keuze aan kleuren van
dakdoek beschikbaar

Oriëntatie terras

Bij laagstaande zon kan het zon
licht onder de terrasoverkapping
door in jouw woning binnenvallen.
Ideaal in de winter om jouw huis
natuurlijk op te warmen. Soms kan
dit zonlicht echter storend zijn en
zorgen voor verblinding, verkleu
ring van materialen of weerkaat
sing in TV- en computerschermen.
Dankzij verticale doekzonwering
(Fixscreen) in de zijkanten van
jouw terrasover
kapping (Camargue Line) worden de binnenvallen
de zonnestralen tegengehouden.
Tegelijkertijd blijft het contact met
de omgeving behouden door de
transparantie van het doek.

De doorloophoogte van een lamel
lendak (Camargue Line en Algarve Line) kan vrij gekozen worden.
Men kiest meestal een bepaalde
hoogte omwille van een bepaalde
situatie (bijv. bij een aanbouwsitu
atie kan er een dakgoot of venster
in de weg staan, …) of omwille van
persoonlijke redenen; een persoon
met een grote gestalte zal liever
een hogere doorloophoogte heb
ben om een bepaalde ‘openheid’
te verkrijgen. Aan de andere kant
voor de beste beschaduwing is
een zo laag mogelijke doorloop
hoogte het best.

Afhankelijk van de oriëntatie van het ter
ras kan je een overkapping ook anders
gaan positioneren. Bij een zuid-gericht
terras zijn zowel terrasoverkappingen
met een doek (Lapure) als met kantel
bare lamellen (Camargue Line & Algarve Line) een goede oplossing. Met een
gesloten doek of gesloten lamellen kun
je de zonnewarmte perfect tegenhou
den. Bij een lamellendak plaats je de la
mellen het best parallel met de woning.
Zo kun je de hoeveelheid zonlicht die
binnenvalt het best regelen: zonnestra
len volledig of gedeeltelijk tegenhouden
of binnen laten vallen.
Voor een terras dat naar het noorden
georiënteerd is, is het een goede keuze
om de lamellen loodrecht op de muur te
plaatsen. Op die manier kan de lichtinval
vanuit het oosten of westen het best be
heerst worden, terwijl in open stand een
maximale lichtinval gerealiseerd wordt.

TERRASOVERKAPPINGEN

Doorloophoogte

TIPS & FAQ

Lage zon: Fixscreen

O-NO-N-NW-W: lamellen dwars op de muur.
ZW-Z-ZO: lamellen parallel met de muur.
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DE MEEST GESTELDE
VRAGEN OVER RENSON®
OVERKAPPINGEN…
Kan een Renson® overkapping op maat gemaakt worden ?
Alle Renson® overkappingen worden op millimeter-maat gemaakt en dit
zonder meerprijs.
Wat zijn de maximale afmetingen ?
Dit hangt af van het type overkapping. Hiervoor raadpleeg je best de pro
ducttabel in deze folder. Deze tabel toont de mogelijke afmetingen van één
dakmodule. Modules kunnen wel gekoppeld worden om zo grotere afme
tingen te bekomen.
Welke kleuren zijn mogelijk ?
De top 100 Ral-kleuren zijn mogelijk in structuurlak zonder meerprijs.
Hierdoor kan u de kleur van uw overkapping ook afstemmen op het schrijn
werk van uw woning. De lamellen kunnen in een andere top 100 Ral-kleur
dan de structuur gekozen worden zonder meerprijs.
Moet de overkapping steeds tegen een muur geplaatst worden of kan
dit ook vrijstaand ?
Overkappingen met lamellendak (Camargue line en Algarve line) kunnen
zowel vrijstaand als in aanbouw geplaatst worden.
De overkappingen onder helling, met screendak of doekdak, kunnen enkel
aangebouwd worden tegen een woning of andere constructie.
De Aero-daken zijn speciaal gemaakt om in te bouwen in een nieuwe of
bestaande draagstructuur.
Nemen de lamellen in het dak niet te veel licht weg ?
Met lamellen heb je volledige controle over de intensiteit van de lichtinval.
In gesloten toestand heb je geen lichtdoorlatendheid of u kan op
tioneel enkele glaslamellen of LED-lamellen plaatsen voor meer licht.
Als de lamellen lichtjes geroteerd worden, krijgt men al snel heel wat licht
binnen.
Met de Camargue Skye kan u naast het roteren, de lamellen ook wegschui
ven naar één zijde. Hierdoor bekom je een volledig open dak.
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Welke opties zijn mogelijk in een overkapping ?
De Renson® overkappingen kunnen met een hele reeks accessoires uitge
rust worden en zo perfect geconfigureerd worden volgens uw persoonlijke
smaak. (Fixscreen zonwering, Loggia schuifpanelen, glazen schuifwanden,
verlichting, verwarming, muziek, etc,…)

TERRASOVERKAPPINGEN
TIPS & FAQ

Is een lamellendak volledig waterdicht ?
Lamellendaken en Fixscreendaken bieden naast zonwering ook volledige
bescherming tegen de regen.
Wel dient u er rekening mee te houden dat een terrasoverkapping een open
aluminium structuur is, niet te verwarren met een veranda. Meubilair en
vloer moeten bijgevolg aangepast zijn voor buitengebruik.

Kan ik ook buiten het zomerseizoen genieten van mijn overkapping ?
Dit kan zeker. Hiervoor kan u de overkapping het best uitrusten met de
gepaste zij-invullingen (Fixscreen, Loggia- of glazen schuifwanden). Ook
verlichting en verwarming behoren tot de mogelijkheden om te kunnen ge
nieten in alle seizoenen het hele jaar rond.
Hoe moet ik de overkapping reinigen ?
Uw Renson® overkapping staat jarenlang, dag in dag uit buiten. Wil u ten
allen tijde optimaal kunnen genieten dan adviseren wij een jaarlijkse reini
ging met de Renson Maintenance Set producten. Deze onderhoudsset
zorgt voor een jarenlang behoud van de intense kleur en geeft een extra
bescherming tegen zure regen, zeelucht en UV stralen. (zie ook verhoogde
garantie bij jaarlijks gebruik)
Verhoogt een overkapping de waarde van mijn huis of pand ?
Inderdaad. Bij officiële schattingen van woningen, voorzien van een R
 enson®
overkapping, wordt deze ook meegenomen in de waardering van het pand.
Investeren in een overkapping van Renson®, is dus meteen de waarde van
uw woning verhogen !
Wordt het niet te warm onder een lamellendak ?
Een lamellendak is niet alleen zonwerend, maar ook ventilerend. Als de
lucht onder de overkapping teveel opwarmt, treedt door het eenvoudig
lichtjes roteren van de lamellen, een ventilatie-effect op, zodat de warme
lucht wegstroomt via het dak .
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GAMMA

HORIZONTAAL DESIGN
CAMARGUE® LINE
TYPE

INVULLING DAK

ALGARVE® LINE

Camargue®

Camargue® Skye

Algarve®

Algarve® Canvas

Roteerbare lamellen

Roteerbare en
openschuifbare lamellen

Roteerbare lamellen

Vast dak

6200 / 7060*** mm

6200 mm

AFMETINGEN
Max. breedte / Pivot
Max. diepte / Span

6055 mm

4500 mm

Max. doorloophoogte

4500 / 6000 mm*

2800 mm

2800 mm

Koppelbaar

meerdelig koppelbaar

tweedelig koppelbaar

Min. helling

geen helling (0°)

geen helling (0°)

Max. lamelrotatie

150°

145°

150°

-

ACCESSOIRES

COMFORT
& DESIGN

VERLICHTING

ZIJELEMENTEN

Geïntegreerde Fixscreen

optie

optie

-

-

Fixscreen in opbouw

-

-

optie

optie

Loggia schuifpanelen

optie

optie

optie

optie

Loggiascreen Canvas
snelle doorgang

optie

optie

-

-

Glaswanden

optie

optie

optie

optie

Linius Wall

optie

optie

optie

optie

Linarte Wall

optie

optie

optie

optie

-

-

-

-

Buitengordijnen

optie

optie

optie

optie

Extra kolom

optie

optie

optie

optie

Verschoven kolom

optie

optie

optie

optie

Verstelbaar muurprofiel

optie

optie

-

-

Lineo LED

optie

-

optie

-

UpDown LED

optie

optie

optie

optie

Colomno LED

optie

optie

-

-

-

-

-

-

Beam Heat & Sound

optie

optie

optie

-

Lichtdoorlatende lamellen
Lineo Luce

optie

-

optie

-

Wooddesign

optie

optie

optie

-

Triangle

Lapure LED

* > 4500 mm is gekoppeld mogelijk tot max. 6000 mm
** tot 4000 mm zonder dwarsbalk, > 4000 mm tot 6000 mm met dwarsbalk
*** pivot > 6200 mm mogelijk in 1 dakdeel mits gebruik van een extra kolom tot max pivot: 7060 mm
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HORIZONTAAL DESIGN

HELLEND DESIGN

Aero®

Aero® Canvas

Lapure®

Roteerbare lamellen

Vast dak

Oprolbaar waterdicht
lichtdoorlatend,
zonwerend screen

6000 mm**

6055 mm

6055 mm

4500 / 6000 mm*

4500 / 6000 mm*

5000 mm

-

-

2900 mm

tweedelig koppelbaar

tweedelig koppelbaar

tot max. breedte 18m
10°

150°

-

-

-

-

-

-

-

optie

-

-

-

-

-

optie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

optie

-

-

-

-

-

optie

-

-

optie

-

-

-

optie

-

-

optie

optie

-

-

-

-

-

-

optie

optie

-

-

optie

-

-

optie

-

-

TERRASOVERKAPPINGEN

LAPURE®

OVERZICHT GAMMA

AERO® LINE
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CARPORTS

EEN STIJL
RONDOM
JE WONING

Voor onze nieuwbouw waren we nog op zoek naar een
terrasoverkapping met lamellendak en een carport die in dezelfde
stijl hierbij aansluit. Binnen Algarve Line vonden we de ideale
oplossing met Algarve en Algarve Canvas. De elegante structuur
past uitstekend bij onze strakke architectuur en vervult perfect
onze behoeften.
Onder Algarve Canvas kan onze wagen nu beschut worden
geparkeerd en heeft de waarde van onze woning aanzienlijk doen
stijgen. Met Algarve creëren we het ideale klimaat op ons terras en
hebben we een structurele oplossing die ons beschut tegen zon,
regen, wind en koude dankzij het oriënteerbare lamellendak, de
zonwerende screens en de stijlvolle verwarming.
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Algarve® Canvas

Algarve® Canvas
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Algarve® Canvas

Algarve® Canvas
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ALGARVE® CANVAS

CARPORTS
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Algarve® Canvas

ALGARVE® CANVAS

Dakdoorsnede

ALGARVE® CANVAS

CARPORTS

Deze elegante carport biedt een blijvende bescherming door middel
van een vast dak dat opgebouwd is uit 2 lagen: een stevig bovendak
uit wit gelakte, geprofileerde staalplaat met anti-condenslaag en een
esthetisch onderdak, afgewerkt met opgespannen doek met ritstech
nologie. Het doek zit strak in de structuur gespannen, zonder zichtbare
tussenliggers en is verkrijgbaar in 8 kleuren. Algarve Canvas is even
bruikbaar als vaste terrasoverkapping, carport of bijvoorbeeld als lui
fel boven de voordeur. Bovendien is een combinatie mogelijk van een
Algarve met roterend lamellendak en een Algarve Canvas met vaste
dakstructuur om 1 uniforme stijl rondom de woning te creëren.

Waterafvoer
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Algarve® Canvas
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Algarve® Canvas

BOUWMOGELIJKHEDEN
Bouwtypes

Algarve Canvas - 2-delig koppelbaar aan
Spanzijde

CARPORTS

Algarve Canvas - Gevelmontage

ALGARVE® CANVAS

Algarve Canvas - Vrijstaand
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ALGARVE® CANVAS
UITBREIDEN MET
EEN BERGING
Dankzij het slimme ontwerp kan Algarve Canvas uitgebreid worden. Door de wan
den af te sluiten, kan je bovendien een aansluitende berging creëren. Zo kan u uw
fietsen, tuinmeubelen, grasmachine,... veilig opbergen terwijl u ruimte bespaart in
uw huis.

Voorbeeld van een uitbreiding in de lengte: 7 x 3,5 meter

ALGARVE® CANVAS

CARPORTS

De uitbreiding van een Algarve Canvas carport kan zowel in de lengte als in de
breedte:

Voorbeeld van een uitbreiding in de breedte: 5 x 5,5 meter
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GEVELELEMENTEN

172

GEVELELEMENTEN
Intro

Linarte
• Overzicht gamma
• Invullingen

Linius
• Overzicht gamma
• Vingerklembeveiliging

Loggia Schuifpanelen
• Overzicht gamma

177
178

180
184
186

188
190
191

192
195

GEVELELEMENTEN

• Waarom kiezen voor Renson gevelelementen
• Gevel, outdoor, interieur

173

Linius®

174

DE ULTIEME
COMBINATIE
VAN DESIGN EN
KWALITEIT
Bij de ontwikkeling van zijn gevelelementen heeft Renson® veel aandacht besteed aan design, personalisatie en kwaliteit van afwerking.
Je creëert je gevelelementen volgens je eigen smaak. Horizontaal
of verticaal laat die zich in de meest uiteenlopende stijlen inpassen:
van klassiek over modern tot hedendaags. Zo creëer je een unieke,
stijlvolle, elegante en eigentijdse look voor je woning of zaak.

Renson® gaat voor duurzaamheid, zo ook met deze aluminium gevelelementen. Die is niet alleen slijtvast, maar ook bestand tegen alle
weersomstandigheden. Licht en toch sterk, … en vooral: uitermate
onderhoudsvriendelijk.

INTRO

Uiteraard staat een eenvoudige en flexibele montage voorop. Onzichtbare bevestigingen zorgen voor een strak design en laten tegelijk thermische uitzetting toe.

GEVELELEMENTEN

Garagepoorten en deuren gaan probleemloos op in één strak gevel
vlak. Functionele elementen zoals een brievenbus, parlofoon of
deurbel worden naadloos geïntegreerd. Door de hoogwaardige afwerking zijn ze ook geschikt voor interieurtoepassingen.

175

Loggia® Schuifpanelen

176

WAAROM KIEZEN
VOOR RENSON®
GEVELELEMENTEN?
Duurzame kwaliteit
Door de opbouw uit aluminium profielen ben je zeker
van duurzame en stevige gevelelementen, die bestand
zijn tegen de meest extreme weersomstandigheden.
Bovendien zijn aluminium gevelelementen ook een
milieubewuste keuze, want aluminium heeft door zijn
100% en oneindige recycleerbaarheid de reputatie van
groen metaal verworven.

Eindeloos personaliseerbaar
Een subtiel design of duidelijk statement: spring creatief
om met de mogelijkheden om je gevel te personaliseren:
verschillende invullingen in hout of LED-verlichting, het
combineren van kleuren of integreren van je huisnum
mer of bedrijfslogo. Buitenstopcontacten, parlofoon,
brievenbus of buitenkraantje worden subtiel ingewerkt.

INTRO

Op zoek naar een extra touch voor je woning, winkel of
bedrijfsgebouw?
Met Linius en Linarte gevelelementen gooi je gegaran
deerd hoge ogen. Horizontaal of verticaal, in om het
even welke kleur, voor zowel binnen als buiten en zelfs
als naadloze afwerking voor gebogen gevels of over
hoeken. Dankzij de onzichtbare bevestigingen kan je
hoe dan ook uitpakken met een puik resultaat.

GEVELELEMENTEN

Strak design

Onderhoudsvriendelijk
Aluminium gevelelementen vragen amper onderhoud.
De gepoederlakte profielen behouden in alle omstan
digheden hun kleur en zijn eenvoudig te reinigen.
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GEVEL, OUTDOOR,
INTERIEUR
Fraaie gevelelementen
Buitenshuis geeft Linius of Linarte een extra
accent aan een buitengevel, en laat het zich
perfect combineren met andere materialen
voor een unieke look & feel die ook tot in het
interieur kan doorlopen (zie onder). Op zoek
naar een unieke gevel? Laat je creativiteit de
vrije loop met de Linarte-invullingen in hout
of LED-modules.

Terrasoverkapping in dezelfde
look& feel
Op zoek naar esthetische uniformiteit kan
je de gevelelementen zelfs tot op je terras
doortrekken. Onder een terrasoverkapping
kan één of meerdere zijkanten in dezelfde
afwerking dichtgemaakt worden. Eén sti
jl voor je ganse woning of gebouw … het
zorgt gegarandeerd voor een strakke en
uniforme look.

Uniek interieur
De aluminium gevelelementen van Renson®
kunnen net zo goed binnen als buiten die
nen om een extra touch te geven aan een
muur. Je kan er beiden zelfs naadloos mee
in elkaar laten overlopen. De hoogwaardige
materialen maken het perfect mogelijk om
met bv. Linarte-profielen ook een trappen
hal uit te bekleden.
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INTRO

GEVELELEMENTEN

Linarte®

179

LINARTE
Met de Linarte profielen kunnen gevels of geveldelen afgewerkt
worden tot een strak geheel met verticale profielen in verschillende uitvoeringen: zowel binnen als buiten, tot onder terrasoverkappingen toe. Ook poorten of deuren kunnen met dezelfde
profielen bekleed worden en zo naadloos opgaan in een uniforme gevel. Het gevelsysteem bestaat uit individuele aluminium
profielen die in verschillende uitvoeringen beschikbaar zijn en
eindeloos gepersonaliseerd afgewerkt kunnen worden met invullingen in hout of LED-modules.

180

181

LINARTE®

GEVELELEMENTEN

182

Linarte®

183

LINARTE®

GEVELELEMENTEN

LINARTE
BLOCK 16

LINARTE
BLOCK 30

De basisversie van de Linarte blokvormige aluminium
profielen zijn 16 mm diep. Die beperkte diepte zorgt
voor een subtiel verticaal lijnenspel met beperkt reliëf en
minimalistische look.

Het blokvormige Linarte-profiel van 30 mm diep zorgt
voor een sterk uitgesproken verticaal lijnenspel. Dat levert
opvallende schaduweffecten op die een gevel tot leven
doen komen. Deze diepe blokprofielen kunnen gecom
bineerd worden met invullingen in hout of LED-modules.

Block 16

Block 16L

16

16
30

88

28

120

60

28
60

25
32
60

16
28
60

30

28
60
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“Dankzij het eenvoudig kliksysteem zijn er zeer veel mogelijkheden”

LINARTE
MIX

Het ribvormig Even profiel van 25 mm diep zorgt voor
het strakste Linarte-resultaat en benadrukt de verticale
belijning van een gevel het sterkst. Deze profielen kunnen
bovendien gecombineerd worden met invullingen in hout
of LED-modules.

Block- of Even, alle Linarte profielen zijn onderling com
bineerbaar. Laat je creativiteit de vrije loop, creëer een
uniek schaduw- en lichtspel en combineer naar harten
lust je gevel met een persoonlijk karakter.

25
30

LINARTE
EVEN

32
35

LINARTE®

GEVELELEMENTEN

60
70
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INVULLINGEN MET HOUT
OF LED-MODULES
Zowel in de 30 mm diepe Block en de Even profielen kunnen hout of LED-modules
ingewerkt worden. Deze invullingen zijn verkrijgbaar in diverse lengtes en kunnen
waar dan ook in de gevel geïntegreerd worden: willekeurig, strak in lijn of repetitief.
Het geeft je 1001 mogelijkheden om af te werken naar smaak. Zelfs integraties van
parlofonie, stopcontacten of huisnummers in hout zijn mogelijk.
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LINARTE®

GEVELELEMENTEN

LINIUS

Met het Linius systeem kunnen gevels of
geveldelen afgewerkt worden tot strakke
gehelen met een sterk horizontaal accent.
Ook poorten of deuren kunnen met dezelfde profielen bekleed worden. Zo krijg je
een nauw aansluitende uitvoering met de
rest van de gevel om een uniform geheel
te bekomen. Het gevelsysteem bestaat uit
individuele aluminium profielen die in verschillende uitvoeringen beschikbaar zijn.
Naargelang de toepassing heb je de keuze
voor volledig gesloten of ventilerende systemen.

Linius®

188

Linius®

Linius®

LINIUS®

Linius®

GEVELELEMENTEN

Linius®

Linius®

Linius®

189

LINIUS
L.033

13

37

37

De Z-vormige Linius L.033 profielen zijn 20 mm diep. Ze
geven uw gevel een sterk horizontaal accent, sober en
verfijnd met of zonder ventilerende functie.

20

L.033 CL

190

20

L.033.01
ventilerend

ONZE
TECHNOLOGIEËN
Linius vingerklembeveiliging

LINIUS®

GEVELELEMENTEN

Voor sectionaalpoorten heeft Renson® een speciaal, ge
patenteerd mechanisme uitgekiend om te voorkomen
dat vingers gekneld geraken. Daarvoor draait het alumi
nium profiel weg wanneer een vinger per ongeluk tussen
twee secties van de poort terecht komt. Nadien keert het
profiel vanzelf in zijn oorspronkelijke positie terug.
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LOGGIA
SCHUIFPANELEN

Loggia® Schuifpanelen

De Loggia schuifpanelen combineren de functionaliteit
van een efficiënt zonweringspaneel met de elegante
uitstraling en het esthetisch design in een hoogwaardig hedendaags concept. Met de zonwerende verticale schuifpanelen kan de bewoner de lichttoetreding in
de ruimtes zelf beïnvloeden (=dynamische zonwering).
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LOGGIA® SCHUIFPANELEN

GEVELELEMENTEN

Loggia® Schuifpanelen

193

Loggia® Schuifpanelen

194

LOGGIA®
Bepaal zelf de hoeveelheid licht en zon in huis
Loggia panelen zijn opgebouwd uit aluminium kaders, ingevuld met (naar keuze) screens, alumini
um- of houtlamellen. De aluminium of houtlamellen zijn ook in een kantelbare versie beschikbaar
(Privacy). Die kan je openen of sluiten naargelang de hoeveelheid licht, zon of privacy die je wil.

Loggialu

Loggialu Plano

Loggiawood

Loggialu Privacy
(beweegbare
lamellen)

Loggiawood
Privacy
(beweegbare
lamellen)

Loggiascreen
Canvas

Loggialu
Wooddesign

LOGGIA® SCHUIFPANELEN

GEVELELEMENTEN

Privacy
Invulling van roteerbare houten of aluminium lamellen

Specifiek voor terrasoverkappingen
195

Dankzij ons totaal Outdoor Concept kan u het minimalistische
design van de Linarte gevelbekleding niet alleen doortrekken in
uw terrasoverkapping, maar creëert u een unieke look doorheen
uw hele tuin met de Linarte verlichting, Sit & Plant Units en de
vrijstaande Icon wand.
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TUINELEMENTEN

198

TUINELEMENTEN
Verlichting
• Linarte Outdoor Light S
• Linarte Outdoor Light M

201
201

Zit- & plantunit
• Linarte Modulo 55
• Linarte Modulo 97
• Linarte Modulo Combinatie

202
202
202

Vrijstaande wand

Pakketbrievenbus eSafe

204

206

TUINELEMENTEN

• Linarte Icon

199

200

LINARTE OUTDOOR LIGHT
Linarte Outdoor Light is verkrijgbaar in Renson standaard structuurlakkleuren.
De verlichting is niet dimbaar.
Uitvoering Linarte Even in 2 hoogtes met verschillende opties:
Overzicht
Linarte Outdoor Light Small

Enkel stopcontact

Dubbele lamp
Voor- & achteraan

Lamp met stopcontact

Enkele lamp

Dubbele lamp
Voor- & achteraan

Lamp met stopcontact

VERLICHTING

325 mm
120 mm
82 mm

Linarte Outdoor Light Medium

Enkel stopcontact

Hoogte
Diepte
Breedte

515 mm
120 mm
82 mm

TUINELEMENTEN

Hoogte
Diepte
Breedte

Enkele lamp

201

LINARTE MODULO SYSTEM
Uitvoering Linarte Block 30 & Linarte Even. Zitting of bloembakrand in thermo-es. Optioneel met indirecte verlichting onderaan
of directe verlichting met LED-modules. Verkrijgbaar in Renson standaard structuurlakkleuren.

Overzicht

Linarte Modulo 55 SIT

Linarte Modulo 55 PLANT

Linarte Modulo COMBINATIE
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Hoogte
Lengte
Breedte

450 mm
554 mm
554 mm

Hoogte
Lengte
Breedte

450 mm
974 mm
554 mm

Hoogte
Lengte
Breedte

450 mm
moduleerbaar
554 mm

Linarte Modulo 97 SIT

Linarte Modulo 97 PLANT
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TUINELEMENTEN

SIT & PLANT

LINARTE ICON
VRIJSTAANDE WAND
Linarte Icon geeft een extra dimensie aan de tuin. Deze architecturale wand is
verkrijgbaar in een hoogte en breedte naar wens, waardoor de mogelijkheden le
gio zijn: van laag tuinmuurtje, over privacy wand, tot ruimteverdelers die de tuin
optisch verruimen.
De verticale Linarte belijning met Block 30 of Even lamellen vormt een naadloos
geheel over de volledige wand. Bovendien kan 1 van beide zijdes ook met een
strakgespannen glasvezeldoek naar keuze worden uitgevoerd, wat het warme
gevoel van textiel in de buitenruimte brengt. Materiaal en kleur kunnen zo des
gewenst afgestemd worden op het buitenmeubilair. Extra sfeer krijg je door het
toevoegen van Linarte Leds of hout inserts of door het integreren van een indirecte
verlichting onderaan de wand die een mooie gloed verspreidt.
Gelakt in elke kleur naar keuze vormt de Linarte Icon in combinatie met de Linarte
gevelelementen, zitelementen, verlichting en Linarte wall in Camargue één samen
hangend geheel rondom de woning en doorheen de tuin.
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Duurzame kwaliteit
• Palen in 4 mm dik staal
• Afwerking in kwalitatief hoogwaardig
aluminium, weersbestendig en recycleerbaar.
Onderhoudsvriendelijk
• Kleurvast, eenvoudig te reinigen.
Afmetingen
• Breedte: min. 1260 mm
• Hoogte: min. 400 - max. 2000 mm
• Dikte: min. 150 - max. 195 mm
• Afstand tussen 2 steunpalen: max. 1200 mm
• In te betonneren diepte: 750 mm

VRIJSTAANDE WAND

Personaliseerbaar
• Combinatie van Linarte profielen, canvasdoek
of enkelzijdige afwerking.
• RAL kleur naar keuze.
• Invullingen met cederhout of LED-modules.
• Indirecte verlichting.

TUINELEMENTEN

Strak design
• Creëer een uniforme look en feel met je
gevelbekleding doorheen je hele tuin met het
Renson Outdoor Concept gamma.
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®

ESAFE
PAKKETBRIEVENBUSSEN

Een oprit is steevast het visitekaartje van een wo
ning & tuin! Door de keuze van de juiste stijl en
de gepaste materialen krijgt uw oprit dezelfde uit
straling als uw droomhuis.
Met een design pakketbrievenbus zorg je hier al
vast voor de final touch qua afwerking & ontvang
je voortaan veilig al uw pakjes 24/7 thuis.
Een pak eenvoudiger!

STEVIG 5 MM
ALUMINIUM

•
•
•
•
•

Strak design
Beschikbaar in alle RAL kleuren
Sterke kwalitatieve poederlak
Roestvrij aluminium
Personalisatie & integratie (nummer, naam, kleur,
digitaal slot, deurbel, videofoon)
• Made in Belgium

SCHOKDEMPENDE
MOUSSE

Ontdek het volledige eSafe gamma
pakketbrievenbussen op: www.my-esafe.be

Fenix Top Small

Afmetingen pakketjes:
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Fenix Top Medium

295

295
375

Fenix Top Large

100

375

150

340

280
165
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TUINELEMENTEN

PAKKETBRIEVENBUSSEN

GARANTIE*

JAAR

JAAR

JAAR

GARANTIE

FIXSCREEN TECHNOLOGIE
GARANTIE

COATING
GARANTIE

Structurele
elementen

Motorisatie en
elektronische
sturing

Glans en kleur
van de lak

Hechting
van de lak

Fixscreen®
technologie
(ritsen)

Crystal-band

10 jaar

2 jaar

5 jaar / 15 jaar*

10 jaar**

5 jaar

2 jaar

5 jaar - 10 jaar***

2 jaar

5 jaar / 15 jaar*

10 jaar**

5 jaar

2 jaar

Algarve Line

7 jaar

2 jaar

5 jaar / 15 jaar*

10 jaar**

5 jaar

2 jaar

Aero® Line

7 jaar

2 jaar

5 jaar / 15 jaar*

10 jaar**

5 jaar

2 jaar

Lapure®

5 jaar

2 jaar

5 jaar / 15 jaar*

10 jaar**

5 jaar

2 jaar

Gevelelementen

10 jaar

2 jaar

5 jaar / 15 jaar*

10 jaar**

-

-

Tuinelementen

5 jaar

2 jaar

5 jaar / 15 jaar*

10 jaar**

-

-

Camargue®
Camargue® Skye
®

* Mits registratie en jaarlijks onderhoud met de Renson® maintenance Set
** Gebieden <500m afstand van de kust: 5 jaar garantie op hechting
*** 10 jaar garantie op de draagstructuur en 5 jaar op de mechanische onderdelen

Registreer uw terrasoverkapping
binnen de 15 dagen na installatie en ontvang

*
JAAR

GARANTIE

www.renson-outdoor.com/garantie

* Op kleur en glans van het lakwerk geldt een garantie van 5 jaar. Indien u de overkapping registreert en de overkapping jaarlijks reinigt en
beschermt met de Renson Maintenance Set, krijgt u een verlengde lakgarantie tot 15 jaar.
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ONDERHOUD
Gemakkelijk onderhoud met de
Renson Maintenance Set
Uw terrasoverkapping staat jarenlang, dag in dag uit buiten. Wilt u ten allen
tijde optimaal genieten van uw Renson® overkapping dan adviseren wij een
regelmatig onderhoud, nl. 1 tot 2 maal per jaar. Hierdoor gaat de overkap
ping ook langer mee. Hierbij zijn volgende zaken van belang:

• Beide producten niet gebruiken in de volle zon of bij warm weer. Het snel
opdrogen van het product kan vlekken na laten op de structuur of het
doek. Gebruik nooit bijtende of agressieve producten, schuursponsjes of
andere schuurmiddelen. Verder in geen geval hogedruktoestellen gebrui
ken.

GARANTIE &
ONDERHOUD

• De Renson ‘Clean’ is een geconcentreerd product met sterk reinigende
en ontvettende eigenschappen voor de meest voorkomende natuurlijke
vervuilingen, zoals stof, vethoudende neerslag, vetvlekken, mos, insec
tensporen,…
Dit product is niet vergelijkbaar met de meeste schoonmaakproducten.
Door zijn dieptewerking wordt het vuil als het ware ‘opgetild’. Dit product
kan ook gebruikt worden voor het reinigen van polyester doekdaken en
verticale glasvezel screendoeken.
Na het reinigen dient u de aluminium structuur te beschermen met de
Renson ‘Protect’. Dit laat een beschermende film achter die toelaat
achteraf met een simpele veeg het oppervlak te reinigen en dit met een
minimum aan Renson ‘Clean’. Het beschermt tevens het aluminium te
gen zure regen, zeelucht, UV stralen en zorgt er zo voor dat de intense
kleur behouden blijft.

GARANTIE & ONDERHOUD

• De structuur is gemaakt van gepoederlakt aluminium. Een jaarlijkse reini
ging met de Renson Maintenance Set producten zorgt voor het jaren
lange behoud van de intense kleur en geeft een extra bescherming tegen
zure regen, zeelucht en UV stralen. In kuststreken en bosrijke omgevin
gen is min. 2 x per jaar onderhouden aangewezen.
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WAAR KAN JE TERECHT
VOOR RENSON® PRODUCTEN?
Om te kunnen garanderen dat onze kwalitatieve en duurzame screens ook pro
fessioneel geplaatst worden, hebben we een netwerk van degelijk opgeleide
Ambassadors en Installers opgebouwd.
Renson® Premium Ambassadors
Dit zijn ambassadors die al jaren ervaring hebben met verkoop en installatie
van Renson® producten. Zij volgen ook het volledige gamma en garanderen de
meest professionele begeleiding.
Renson® Ambassadors tonen onze producten in hun showroom en zorgen
ervoor dat alles op een professionele en degelijke manier geplaatst wordt. Bo
vendien garanderen zij een professionele dienst na verkoop.

Zie ook www.renson.eu

PREMIUM

AMBASSADOR

AMBASSADOR

Т МАГИЯ...

ФАСАДОВ

2019

VENTILATIE

Russian I ОБЛИЦ
ОВКА

VENTILATIE

Nederlands

NATUURLIJKE

MECHANISCHE

DOEKZONWER

ING

ARCHITECTUR
ZONWERING ALE

NIGHTCOOLING

VENTILATIE
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ГДЕ ПРОИСХ
ОДИ

FEELING GOO
D...

I ZONWERING

2019
België NL I
VENTILATIE

DOWNLOAD OOK ONZE
ANDERE INSPIRATIEBROCHURES
OP WWW.RENSON.EU

NATURALLY

FEELING GOO
D...

2019

NATURALLY

ZONWERING

LINARTE
LINIUS

GEVELBEKLEDING

Alle getoonde foto’s zijn slechts ter illustratie en een momentopname van een gebruikssituatie. Het werkelijke product kan variëren als gevolg van
productaanpassing. Renson® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hier besproken producten aan te brengen.
De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu

(VER)BOUWPLANNEN?
BEZOEK ONZE SHOWROOM
EXIT 5 is open
maandag tot vrijdag: 8u30 – 12u00 en 13u30 – 18u00
zaterdag: 9u00 – 12u00
Maak een telefonische afspraak op
056 62 96 87 of online via www.exit5.be
Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - België
www.exit5.be
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OPENDEURDAGEN
Elke 1e zaterdag van de maand
van 9u tot 12u - enkel op afspraak
Voor een afspraak en meer informatie:
www.renson.eu

RENSON® proud partner of

*L0000204*

L0000204 01/20 België/Nederland

RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11
info@renson.eu
www.renson-outdoor.com

