Lagune® Pure
PATENTED TECHNOLOGY

Minimalistische terrasoverkapping
met water- en zonwerend screendak

Lagune® Pure
De stijlvolle en minimalistische Lagune® Pure bestaat uit een zon- en waterwerend
screendak dat rust op elegante, discrete aluminium kolommen (zonder storende laterale
verbinding) en verankerd is aan een bestaande gevel.

Optie 1 met waterafvoer

Wanneer het dak gesloten is, biedt de Lagune® Pure beschutting tegen zon, wind en
regen. Bij een open dak kan men genieten van de zon terwijl de lichte structuur visueel
niet stoort.
De Lagune® Pure komt er in twee types; optie1 met waterafvoer, zelfs in halfopen stand,
via zijgeleiders en kolommen. En optie 2 met een dakoversteek 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 (installaties aan
een westgevel).
Een ‘gekoppelde’ versie is ook mogelijk (optie 3) van beide types zodat men twee daken
perfect naast elkaar kan plaatsen om zo grote afmetingen te overspannen (1 kolom bij
koppeling).

Optie 2 met een dakoversteek

Dankzij de brede keuze aan kleuren voor de structuur en doeken past de Lagune® Pure
in elke omgeving en bij elke bouwstijl.

Optie 3 gekoppelde versie
1 kolom bij koppeling)

• Strakke en elegante aluminium draagstructuur (kolommen) zonder storende
laterale verbinding
• Zuivere minimalistische vormgeving
• Waterafvoer* via zijkanten en kolommen (ook in halfopen stand)
• Dakoversteek* voorbij de kolommen om optimaal te kunnen genieten van de
beschaduwing
• Past in elke omgeving en bij elke bouwstijl
• Hoogte van de kolommen is regelbaar om oneffenheden in het terras op te
vangen
• Voor zowel residentiële als niet residentiële toepassingen (bv horeca);
nieuwbouw en renovatie
• Aluminium basisstructuur verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren
• Verschillende kleuren van doek mogelijk
• Gekoppelde versie mogelijk

Lagune® Pure

Min. – Max. breedte
Min. – Max. uitval
Min. – Max. doorloophoogte
Regelbaarheid kolom (hoogte)
Afmetingen kolom
Max. dakoversteek*

*

10° - 35°
1300 – 4000 mm
(Koppelbaar tot 2x 4000 mm)
1500 – 5000 mm
500 – 2900 mm
+/- 25 mm

Dealer

110 x 110 mm
1000 mm

afhankelijk van het type

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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