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Leefcomfort - momenteel een heel actueel 

thema voor een breed publiek - is al jaren een 

uitdaging voor RENSON®. Wij streven naar gezonde 

binnenlucht, naar een combinatie van thermisch, 

akoestisch en visueel comfort. De nieuwe 

producten die uit dat streven ontstaan, worden 

geïntegreerd in sterke concepten zoals het 

Healthy Building, het Healthy Domestic, het 

Healthy Veranda en het Healthy School Concept®. 

Wij geloven dat een gebouw op het ritme van de 

mensen die erin wonen of werken moet leven. 

Evolutie en verandering zijn van alle tijden. 

Het vraagt passie voor gezond wonen om met die  

tijden mee te zijn en te blijven innoveren in functie 

van de verschuivende woonnoden. Paul RENSON.
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Creating
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Ondernemerschap, innovatie en duurzame groei, 

dat is waar RENSON® voor staat.

Creatie van toegevoegde waarde 

in het verleden, het heden én de toekomst.
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RENSON® is zijn stiel al een eeuw lang trouw. 

Trouw betekent een blijvende zorg voor mensen met steeds wijzigende noden 

maar die allemaal één streven gemeenschappelijk hebben: 

over een gezond en comfortabel binnenklimaat beschikken. 

Het verlangen van de constructeur, de architect en de bewoners 

is de blijvende zorg van RENSON®.

Starting from an aluminium processing company... 

In 1909 is Polydore RENSON gestart met 
commerciële bouwactiviteiten in België. 
In 1919 volgde de offi ciële oprichting 
van de vennootschap RENSON®.
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De familie Georges RENSON. Georges RENSON is tweede van rechts 
onderaan. Bovenaan links zoon Jan RENSON, bedrijfsleider van de 
derde generatie RENSON en vader van de huidige CEO Paul RENSON.

De expertise van RENSON® werd generatie na generatie opgebouwd.

De eerste en tweede generatie: Polydore RENSON (zittend) 
en zoon Georges (staand - centraal op de foto).

Fabrieksfoto uit de beginjaren van RENSON® met eerste werknemers.
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1909

1909 - 1913
Eerste generatie:
Dhr. Polydore Renson
aan het hoofd

1913 - 1950
Tweede generatie:
Dhr. Georges Renson
aan het hoofd

1950 - 1982
Derde generatie:
Dhr. Jan Renson
aan het hoofd

€

H E A LT H Y
BUILDING
CO N C E P T

®

1919
Offi  ciële oprichting
van de naamloze
vennootschap RENSON NV

1973
29 september
Openstelling 
autosnelweg E3 (later E17)
Rijsel-Gent-Antwerpen-
Eindhoven

1968
Start afdeling
raamverluchtingen

1982
Splitsing RENSON 
RANO (ramen)

1964
Intrek gebouwen
IZ Flanders Field,
Waregem

1997
Opsplitsing
RENSON-Argenta

Ondertekening
KYOTO-protocol

Lamellenwand-
systeem

2000
Overname
RFL (UK) - ventilatie

1999
Start Healthy
Building Concept®
- Basisventilatie
- Nightcooling
- Buitenzonwering

1909
Polydore Renson
start met bouwbeslag
Holstraat, Waregem

1955
Start afdeling
aluminium
ramen
Holstraat, Waregem

1960
Deelname eerste 
Batibouw,
Rogiercentrum, 
Brussel

1970
Start afdeling
industriële
muurroosters

Niet alleen rond het 
raam, ook het raam 
zelf in aluminium.
Door de betere slui-
ting van de ramen is 
er de noodzaak aan 
verluchting(en).

Overschakeling van 
bouwbeslag naar 
ventilatie

Esthetiek
(boven op 
het raam)

Nood aan verluch-
tingen met meer 
comfort.
Introductie 
zelfregelende 
roosters

Omvorming naar verluchtingen 
met een vluggere productietijd 
en die makkelijker te onderhouden 
zijn.
Introductie kleproosters

1970 
Schuifroosters

1988 
AEROMATIC®

1994
TH90
Kleproosters

1997 
Introductie AR90, 
AR60, lamellen-
wandsysteem 
en AIRTOP®

1999 
INVISIVENT®

2000 
TOPSTREAM®

1950 
Overgang
van ijzer
naar aluminium

Overgang van gieten
naar extrusie

Alles om deuren 
en ramen te openen of 
te sluiten: raampompen, 
deurkrukken, scharnieren, ...
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2009

1982 - heden
Vierde generatie:
Dhr. Paul Renson
aan het hoofd

by Jo Crepain

H E A LT H Y
VER ANDA
CO N C E P T

®

2009 
RENSON viert 
100 jaar

2001
Overname
Vegastore (FR)
structurele zonwering

Intrek in nieuw 
bedrijfsgebouw
Maalbeekstraat
Ventilation

Van metaalverwerkend 
bedrijf tot kennisbedrijf

2003
Overname Kestelyn
doekzonwering
(Vlamertinge)

2006
Overname NVS

Overname Aralco

EPB-wetgeving Vlaanderen

2007
Eerste 

referentieboek

Healthy 
Domestic 
Concept®

Healthy 
Veranda 
Concept®

Nieuw logo
“Creating healthy spaces”

Trends Gazellen 
Ambassadeur 
2008
West-Vlaanderen

75.000 m2

Trends Gazellen 
Ambassadeur 
2009
West-Vlaanderen

Green Good Design 
Award 2009

2008
Vestiging 
Kestelyn
Sunprotection-
Screens in 
IZ Flanders Field

Uitbreiding 
Projects
IZ 2 Vijverdam

Innovatie 
Award 
FIXSCREEN®
Batibouw

H E A LT H Y
DOMESTIC
CO N C E P T

®

Zonwering RENSON®-concepten

2001 
SUNCLIPS®

ICARUS®

2004 
SONOVENT®
(akoestiek)

SCREENVENT®

SYSTEEM C+®

2003 
FIXSCREEN®
gepatenteerd
ritsprincipe

2006 
AR75
(verschillende 
debieten)

2007 
TRANSIVENT®
(renovatie)

2008 
THM90

2009
INVISIVENT® AK

FIXSCREEN® Mono AK

THK170

TOPFIX®

Tijdsbalk_NL 0909.indd   1 21/09/09   10:16
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Een eeuw geleden zetten we deuren en ramen open: 

om de warmte binnen te halen; om ‘s middags de baklucht 

en op de wasdag het vocht buiten te laten. 

Raam- en deurbeslag van RENSON®.

Na de tweede wereldoorlog is er optimisme en vooruitgang. 

We bouwen een badkamer in ons huis die we verwarmen, 

waardoor ramen en spiegels bedampen. 

Verluchten met schuifroosters van RENSON®.

We worden energiebewust en we willen isoleren: 

om de kou buiten en de warmte binnen te houden. 

We plaatsen ramen met dubbel glas. 

Thermisch onderbroken roosters. 

Man en vrouw gaan beide uit werken. 

Het huis staat de hele dag opgesloten. 

Verluchten wordt ventileren. 

De recessie slaat toe. De oliecrisis raakt ons. 

En we worden zuinig op energie. 

Zelfregelende energie- en tochtbeheersing.

Onze planeet verslikt zich in de mens. 

De Kyotonorm is een noodzakelijke en globale 

afspraak rond zuinig energieverbruik. 

RENSON® lanceert een tweede generatie 

of vraaggestuurde ventilatiesystemen. 

comfort

comfort

Thermisch 

Lucht 

1909
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Maar we zijn een zeker comfort gewoon, 

en design vinden we belangrijk. 

Gevelbekleding van RENSON®. 

We willen grote glaspartijen met zicht op 

onze aangelegde tuinen en terrassen. 

Structurele zonwering en screens houden 

oververhitting tegen. 

’s Avonds trekken we ons terug in de cocon van ons huis. 

Horizontale & verticale, verduisterende doekzonwering.

Er rijden steeds meer auto’s door de straat; 

vliegtuigen vliegen over; hogesnelheidstreinen razen voorbij. 

Mensen leven steeds dichter bij elkaar. 

We houden het lawaai buiten 

met akoestische oplossingen.

RENSON® streeft voortdurend naar nog betere oplossingen 

voor thermisch, akoestisch, lucht- en visueel comfort.

RENSON® geeft een professioneel antwoord op 

de woonnoden van nu en probeert nu al rekening te houden 

met die van morgen. 

Wij bieden domotica gestuurde oplossingen 

voor meer comfort, veiligheid en energiebesparing 

in uw woning.

comfort

comfort

 comfort

Licht 

Leef 

Visueel 

comfort
Akoestisch 

2009
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Leefcomfort vertrekt bij RENSON® vanuit een brede visie op een globale wereld. 

De wereld zoals hij nu is; maar ook de wereld zoals hij zal zijn. 

Duurzaamheid is het kenmerk van een klimaatzorg die de tijd en het individu overstijgt. 

Maar duurzaamheid gaat uiteraard ook niet voorbij aan de wereld en de mens van vandaag. 

RENSON® werkt elke dag verder aan nog meer doordachte, effi ciënte en duurzame 

comfortoplossingen, telkens aangepast aan de situatie. Het zijn oplossingen waarin 

zowel de bouwindustrie – zij die het moeten doen – als de bewoners – 

zij die erin gaan wonen – de hand van de meester herkennen. 

Voor iets levensnoodzakelijks als gezonde lucht is alleen het beste goed genoeg. 

Want alleen van specialisten kan je het beste verwachten. 

RENSON® staat al een eeuw lang garant voor levensbelangrijk woon- en werkcomfort.

...to a knowledge based company

RENSON® creëert innovatieve concepten en producten voor 

een gezond en comfortabel  binnenklimaat  van woningen en gebouwen 

met  een minimaal energieverbruik en oog voor design.

Mission Statement >
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The internal core values of the RENSON® company

RENSON® streeft ernaar om iedereen een aangenaam en gezond binnenklimaat te kunnen bieden, 

waar men zich ook bevindt. Als Europese marktkleider en trendsetter investeert RENSON®  daarom 

voortdurend in R&D van produkten en concepten voor natuurlijke en mechanische ventilatie, 

structurele zonwering en doekzonwering. 

RENSON®  staat voor persoonlijk contact; oplossingen-op-maat, een uitmuntende en doorgedreven 

service in combinatie met betrouwbare, hoogperformante producten met oog voor design.

Bovendien draagt RENSON®  een aantal waarden hoog in het vaandel:

Innovatie
Topkwaliteit

Know-howFair play

Betrouwbaar

Partnership

Internationaal

Communicatie

Langetermijn-relatie

14

BrandManifesto_NL.indd   14BrandManifesto_NL.indd   14 21/09/09   10:5621/09/09   10:56



Health Box®

Service

RENSON® kijkt veel verder dan de creatie & productie van producten. 

Het engagement van RENSON® is “full service” van begin tot einde. 

We kunnen een korte levertijd garanderen dankzij onze ruime voorraden 

en dankzij onze partners die lokaal onze producten afwerken. 

Wij hechten primordiaal belang aan fl exibiliteit in productie & logistiek, 

de snelste levering en aan eenvoudige montage op de werf. 

Topkwaliteit

Wij streven naar perfectie op alle niveaus onder het motto: 

(quote CEO Paul Renson)

Onze continue strenge kwaliteitscontroles moeten ervoor zorgen dat onze producten de beste op de markt zijn. 

Innovatie

Wij zijn de technologische voortrekker in onze branche. We luisteren naar de markt, anticiperen 

en komen met uitstekende oplossingen en producten op de markt die mijlpalen zijn 

in ventilatie-en zonweringstechniek. De klantenbehoeften worden door een multi-disciplinaire 

R&D-afdeling vertaald in unieke oplossingen & innoverende producten. 

RENSON® werkt daarvoor samen met wetenschappelijke instellingen op wereldniveau, 

gespecialiseerd in energie-effi ciëntie. Wij verzamelen die informatie en voegen gezondheid 

en comfort toe via onze concepten. In dat opzicht werken we ook nauw samen met 

collega-bedrijven die een specifi eke knowhow hebben en zo bijdragen tot onze totaal-concepten. 

Een ruime portefeuille van IP (Intellectual Property), bestaande uit diverse patenten 

en merkbeschermingen vrijwaren onze innovaties voor kopie.

“Niets is zo perfect dat het niet voor verbetering vatbaar is”. 

15
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Lakstraat

Fair play 

Wij zijn een onafhankelijk familiebedrijf en werken met onze klanten en leveranciers 

op een eerlijke wijze als partners met wederzijds succes als doel.

Wij zijn ons bewust van de waarden van de mensen in onze organisatie 

en communiceren open in een sfeer van vertrouwen.

Betrouwbaar 

Wij zijn een betrouwbare zakenpartner die zijn 100-jarig bestaan mag vieren. 

We gaan bovendien prat op onze fi nanciële gezondheid.

Onze verkoopsorganisatie staat dicht bij de klant, levert professioneel advies 

en staat garant voor bijzonder vlotte leveringen.

Partnership

Door van bij de planning betrokken te zijn bij het bouwen, kunnen we 

een belangrijke toegevoegde waarde leveren. 

Door ventilatie en zonwering op een intelligente manier te combineren 

worden gebouwen en woningen energiezuinig en 

wordt vooral gezorgd voor een gezond binnenklimaat.

16
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Ponsmachines

Communicatie

Een enthousiast en gedreven Europees marketing team zet zich elke dag in om het bedrijf 

naar een hoger niveau te tillen en RENSON® op de kaart te zetten bij professionals & consumenten.

Wij zijn op de meeste bouwbeurzen in Europa aanwezig waar u onze concepten in de praktijk kan aanschouwen.

Een jaarlijks referentieboek demonstreert de goede samenwerking tussen de Europese architecten en RENSON®.

Dagelijks wordt hard gewerkt aan duidelijke communicatiemiddelen waardoor onze klanten 

steeds kunnen rekenen op de meest accurate informatie over onze ventilatie-en zonweringstechnieken.

Een vernieuwde website www.renson.eu ondersteunt dit ook digitaal.

Onze naambekendheid in combinatie met het kwalitatieve imago maakt vandaag van RENSON® een sterk merk!

Internationaal

Wij zijn marktleider in onze branche met internationale uitstraling. 

Openheid op de wereld bepaalt ons denken en handelen. 

Onze concepten en ons productaanbod voldoen aan de specifi eke eisen 

van de internationale markt. Onze partners, ons distributie- en communicatie-

netwerk zijn onze grootste sterktes. We hebben overal plaatselijke vertegen-

woordigers en dealers, van oost naar west, van noord naar zuid.

Vandaag kan RENSON® door het beheren van ventilatie, zonwering 

en akoestische technieken elk gebouw van het beste comfort voorzien. 

Uw leefcomfort!

’07’’ ’09’’’08’’
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products
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• Ventilatie & akoestische oplossingen

• Gevelbekleding & akoestische oplossingen

• Structurele zonwering

• Doekzonwering & akoestische oplossingen

• Roosters

19
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De afgelopen decennia werd een verontrustende achteruitgang van de 

binnenluchtkwaliteit vastgesteld. Dat wordt veroorzaakt door woningen steeds beter 

te isoleren en energiezuiniger te maken, waardoor vocht en schadelijke stoffen minder 

makkelijk uit de woning worden afgevoerd.

Moderne ventilatiesystemen maken een gecontroleerde en optimale ventilatie mogelijk. 

De aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht worden perfect geregeld. 

Een gecontroleerde ventilatie zorgt in de eerste plaats voor je gezondheid 

en in de tweede plaats voor een fl inke besparing op je energiefactuur.

Met onze nieuwe generatie ventilatiesystemen zorgen wij voor een optimaal comfort 

op gebied van lucht, isolatie, esthetiek en akoestiek.

Ventilatie & akoestische oplossingen

Links: 
Viviendas de Protección Ofi cial, Spanje
Project: Residential
Product: THM90
Architect: Estudio UAD arquitectos
Place: Ciudad del Campo, Las Palmas de Gran Canaria, ES
Photographer: Juan José Rodríguez Martinez

Midden:
Private Residence, Nieuwpoort
Project: Private Residence
Product: Invisivent®, Louvres L.033.05, 
Louvres 433, System C+
Application: Healthy Domestic Concept® 
(Basic & Intensive Ventilation) & Design
Architect: Buro Aico, Gent
Place: Nieuwpoort, BE
Photographer: Dirk Busschaert

Rechts: 
Enercon, Magdeburg
Project: Enercon Offi ces
Product: TH100, window ventilator
Architect: Baumert & Peschos
Place: Magdeburg, DE
Photographer: Bernd Liebl
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De eerste lamellen werden ontworpen om de klokken en carillons in de klokkentoren 

tegen regen en wind te beschermen, zonder daarbij het geluid te storen.

Vandaag zijn lamellen zodanig geëvolueerd dat ze perfect kunnen assisteren 

bij het afschermen tegen regen, geluid, vogels, ongedierte en in sommige gevallen 

zelfs tegen lucht! In andere gevallen zijn de lamellen specifi ek ontworpen om 

een bepaalde luchtdoorlaat toe te laten. Om de geluidsdempende kwaliteiten te creëren 

zijn de lamellen gevuld met anorganische minerale wol. Zij zijn ontwikkeld om 

een esthetische oplossing te bieden in wandtoepassingen waar de geluidsdempende 

factoren van groot belang zijn.

Gevelbekleding & akoestische oplossingen

Links:
Mosae Forum, Maastricht
Project: Mosae Forum, Leisure & Offi ces
Product: Linius® L.050
Architect: Jo Coenen & Co Architecten
Place: Maastricht, NL
Photographer: RENSON®

Midden:
Inria, Rennes
Project: Inria, Offi ces & Research
Product: Linius® L.075S
Architect: Forma 6 SA
Place: Rennes, FR
Photographer: Fred Pieau

Rechts:
Private House, Menen
Project: Private House/Offi ce, Residential
Product: Linius® Continuous Louvre System
Application: Design
Architect: Philippe Guilbert
Place: Menen, B
Photographer: Dirk Busschaert
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Structurele zonwering bestaat uit geëxtrudeerde aluminium profi elen 

die toepasbaar zijn als zonwering, gevelbekleding of zichtwering.

Structurele zonwering gaat oververhitting tegen. 

Ze houdt de zonnestralen tegen voordat ze in contact komen met de glasoppervlaktes. 

De ongewenste warmte en storende lichtinval komen niet binnen. 

Er is dus geen kans op verblinding of onaangename refl ecties in tv- of computerschermen.

Bovendien hoeft de warmte die wordt geweerd niet meer worden gekoeld wat zorgt voor een belangrijke 

energiebesparing.

Het visuele contact met de omgeving blijft behouden.  

Het uitzicht naar buiten is belangrijk en wordt gerespecteerd.

Last but not least, zorgt een structurele zonwering dikwijls ook voor 

een esthetische meerwaarde van het gebouw.

Structurele zonwering
Links:
Candy Wharf, London
Project: Candy Wharf, Residential
Product: Sunclips® Patio Evo 96, 
Sunclips® Evo 130, Icarus® 300, Linius®

Architect: Yeates Design
Place: London, UK
Photographer: Adrian Toon

Midden:
Webasto, Gilching
Project: Webasto Entwicklungszentrum - Offi ces
Product: Icarus® 200 Quickfi x®, 
Sunclips® Evo 130
Application: Sunprotection & Design
Architect: Barth Architekten, Gauting
Place: Gilching, G
Photographer: Kai Bornhak (Kabor)

Rechts:
GE Forschungszentrum, München
Project: GE Forschungszentrum - Health Care
Product: Icarus® 400
Architect: Aukett & Heese
Place: München, DE
Photographer: Kabor

24

BrandManifesto_NL.indd   24BrandManifesto_NL.indd   24 21/09/09   10:5721/09/09   10:57



25

BrandManifesto_NL.indd   25BrandManifesto_NL.indd   25 21/09/09   10:5821/09/09   10:58



26

BrandManifesto_NL.indd   26BrandManifesto_NL.indd   26 21/09/09   10:5821/09/09   10:58



Natuurlijk licht is essentieel voor de mens. Het is cruciaal voor ons welzijnsgevoel en 

bovendien een ideale verlichtingsbron. Maar dat licht kan helaas zeer fel zijn en daardoor 

voor een aantal ongemakken zorgen zoals: broeikaseffect, verkleuring van meubilair, 

verblinding, weerkaatsing in tv- en computerschermen. Lichtcomfort.

Zonwering biedt de meest ideale oplossing voor een optimaal thermisch comfort; 

warm genoeg in de winter, aangenaam koel in de zomer. Daarenboven zorgt zonwering 

ook voor een optimaal visueel comfort: voldoende natuurlijk daglicht in de kamer en 

behoud van visueel contact met de natuurlijke omgeving.

Bovendien zal een goed doordachte zonwering steeds een positieve bijdrage leveren 

aan het energieverbruik van het totale gebouw. Want de warmte die wordt geweerd, 

hoeft ook niet te worden gekoeld.

Doekzonwering & akoestische oplossingen

Links:
Private Residence
Project: Private Residence, Residential
Product: Fixscreen®

Application: Sunprotection
Architect: Vicenç Olivera
Place: Barcelona, ES
Photographer: Maxim De Vriese

Rechts:
Warmhof, Maldegem
Project: Warmhof - Woon- en Zorgcentrum 
OCMW Maldegem - Health Care
Product: Screenvent® 
Application: Sunprotection & Basic Ventilation
Architect: Eric Verstraete - 
Aiko architecten en ingenieurs
Place: Maldegem, B
Photographer: Dirk Busschaert
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Met de aluminium lamellen van het lamellenwandsysteem kunnen ook geassembleerde 

roosters op maat gemaakt worden. Zo kun je de roosters en de lamellenwand 

esthetisch op elkaar afstemmen.

Roosters zijn verkrijgbaar in alle vormen, afmetingen, RAL-kleuren en 

in permanente of afsluitbare versie. Daarnaast zijn er ook veel mogelijkheden 

zoals roosters met beweegbare lamellen, schuifpanelen, speciale nachtkoelings-roosters, 

brandwerende roosters, inbraakwerende roosters en vandalismebestendige roosters 

in staal.

Met onze nieuwe generatie ventilatieroosters beschikbaar in alle mogelijke vormen en kleuren, 

zorgen wij voor een optimaal comfort op gebied van lucht, isolatie, esthetiek en akoestiek.

Roosters

Boven:
Hôtel Rennes Métropole, Rennes
Project: Hôtel Rennes Métropole - Service Administratif
Product: Grille 394
Application: Faux plafond décoratif 
Architect: Patrick Berger & Jacques Anziutti Architectes
Place: Rennes, F
Photographer: Vincent Jacques

Midden:
PHILEAS BUS
Project: VDL Berkhof, Nederland
Product: Linius® construction with L.050 + LD 0195
Photographer: Dirk Busschaert

Rechts:
Central Library, Seattle
Project: Central Library
Product: Louvre 411 
Architect: Rem Koolhaas (OMA)
Place: Seattle, USA
Photographer: Philippe Ruault
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Ruitvormig 
aardbevingsbestendig 

rooster
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RENSON® erkent de specifi eke noden van een omgeving waar veel mensen samen zijn. 

Elk binnenklimaat vraagt immers zijn eigen aanpak. RENSON® ontwikkelde daarom 

een geheel van Healthy Concepts, telkens toegepast op die specifi eke noden.

Onze privéwoning is overdag meestal onbewoond. Gezonde lucht, akoestiek 

en onderhoudsgemak zijn er het belangrijkste. RENSON® vertaalde dat naar 

het Healthy Domestic Concept®, het Healthy Passivehouse Concept® en 

het Healthy Veranda Concept®. Voor industriële toepassingen van gecombineerde, 

natuurlijke ventilatie en zonwering realiseerde RENSON® het ‘Healthy Building Concept®’.

Omdat RENSON® meedenkt, zijn onze oplossingen niet alleen gezond en energiebesparend, 

maar ook effi ciënt, plaatsings- en onderhoudsvriendelijk. RENSON® staat zowel stil bij 

de praktische opdracht van de bouwer als bij de comfortzorg van de bewoners.

products applied in
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Total Healthy Concepts
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Healthy Building Concept®

Elke omgeving heeft zijn eigen noden. Het Healthy Building Concept® 

is een natuurlijke oplossing die een aangename werkomgeving garandeert. 

Het staat voor gezond, energiezuinig en milieubewust bouwen.

Dankzij een natuurlijke basisventilatie, nightcooling en zonwering wordt 

oververhitting tegengegaan en een goede luchtkwaliteit behaald. 

En dat zonder energieverslindende en milieuonvriendelijke technologieën.

Links:
Bâtiment Eole, Gosselies

Rechts:
RENSON® Headquarters, Waregem
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Healthy Domestic Concept®

Healthy Passivehouse Concept®

Ons huis leeft mee met de seizoenen. ‘s Winters houden we de koude buiten. 

In de lente koesteren we de eerste zonnestralen. ‘s Zomers zoeken we binnen de koelte op. 

In de herfst schuilen we er voor gure wind en vochtige regen. Met het Healthy Domestic Concept® 

zorgt RENSON® dat we er het hele jaar door comfortabel kunnen wonen.

Het Healthy Domestic Concept® steunt op drie basiselementen: 

continue en gecontroleerde ventilatie, intensieve nachtventilatie en zonwering voor glasgevels. 

Het garandeert gezonde lucht, geen tocht, geen lawaai, bescherming tegen oververhitting en 

waar we willen ook tegen rechtstreeks zonlicht. Het laat zich bovendien door 

een lager energieverbruik én mooi design kenmerken.

Die technologieën werden nog verder doorgedreven in het Healthy Passivehouse Concept®.

Links:
Private Residence, Oud-Heverlee

Rechts:
Private Residence, Anzegem
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Healthy Veranda Concept®

Met een veranda beschik je over een extra leefruimte in de woning 

die als het ware een stukje tuin naar binnen brengt. Om ook daar het hele jaar door 

van een gezond en comfortabel binnenklimaat te kunnen genieten, 

ontwikkelde RENSON® het Healthy Veranda Concept®.

Deze totale comfortoplossing combineert buitenzonwering met toevoer van verse lucht 

en afvoer van vochtige en warme lucht. Zo biedt RENSON® een antwoord op 

specifi eke verandaproblemen, zoals overhitting in de zomer en overtollig vocht 

en condensatie in de winter.

Met het Healthy Veranda Concept® biedt RENSON® de mogelijkheid om nog langer, 

meer en intenser van de tuin te genieten.
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Ons huis staat niet alleen. Wij zijn niet alleen. Wij leven samen, er waren mensen voor ons, 

er komen mensen na ons. Wat wij doen heeft effect op elkaar en op later. Wat wij niet doen ook. 

Wij bepalen nu mee welke thuis onze kinderen en onze kleinkinderen zullen hebben.

RENSON® gebruikt de ervaring die we tot op vandaag hebben opgedaan voor de oplossingen 

van morgen. Opdat onze kinderen en kleinkinderen ook nog thuis op adem kunnen komen. 

Scholen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen zijn plaatsen waar veel mensen samenzijn, 

weg van thuis. Zij verdienen daar dezelfde comfortzorg die we zo belangrijk vinden. 

Daarom breidt RENSON® zijn Healthy Concepten uit met het Healthy School Concept®, 

het Healthy Hospital Concept®, het Healthy Outdoor Concept®.

En RENSON® kijkt vanuit ons huis nog verder, in de ruimte en in de tijd. 

Duurzaamheid wordt in de toekomst nog belangrijker. Een gezond binnenklimaat 

is de basis van een gezond klimaat algemeen. Het is vanuit een voortdurende zorg 

voor ons welzijn dat RENSON® blijft innoveren.

Continuous innovations inspired by health
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RENSON® ontwikkelt comfortoplossingen voor elke ruimte waar veel mensen samen zijn. 

Ook in een schoolomgeving zou een gezond binnenklimaat een noodzaak moeten zijn.

Met de luchtkwaliteit in klassen is het vaak slecht gesteld: te weinig ventilatie, oververhitting 

van de ruimtes,… Hoe meer leerlingen in de klas, hoe meer CO2 en luchtvervuiling. 

Kinderen die in ongezonde lucht werken, worden sneller moe en kunnen zich niet meer 

concentreren. Ze kunnen ook last krijgen van vermoeide en prikkende ogen, jeuk, huiduitslag, 

een verstopte neus en nekpijn.

Het Healthy School Concept® van RENSON® is een natuurlijke oplossing 

die een aangename schoolomgeving met goede luchtkwaliteit creëert, 

en dat ook de hele dag lang en het hele jaar door garandeert.

Healthy School Concept®
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Healthy Hospital Concept®

Ieder gebouw stelt zijn eigen specifi eke eisen aan de luchtkwaliteit. 

In ziekenhuizen en zorgcentra is het binnenklimaat van cruciaal belang. 

Het speelt een belangrijke rol in het herstelproces van patiënten.

Ziekenhuislucht bevat vaak schimmels, bacteriën en virussen die meestal 

veroorzaakt en verplaatst worden door slechte ventilatie en oververhitting. 

CO2 stapelt zich op door te weinig verluchting in kamers en gangen en 

brengt allerlei klachten bij personeel, patiënten en bezoekers.

RENSON® vertaalde zijn expertise naar het Healthy Hospital Concept® om 

de buitengewone problematiek van een gezond binnenklimaat in ziekenhuizen 

en zorgcentra aan te pakken. 
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Healthy Outdoor Concept®

Zonnige, warme dagen worden doorgaans volop op het terras gekoesterd. 

Maar een overmaat aan zon kan al snel als onaangenaam worden ervaren. 

RENSON® creëerde met het Healthy Outdoor Concept® oplossingen voor 

het buitenleven. Speciale, zonwerende  constructies die het zonlicht meer 

of minder buitensluiten, zorgen ervoor dat het ook buiten aangenaam leven is. 

En het binnenklimaat profi teert meteen mee van de extra schaduw.

Het Healthy Outdoor Concept® laat zich kenmerken door vooruitstrevende 

zonweringstechnieken die een jarenlange tevredenheid garanderen. 

Het moderne design en de functionele vormgeving maken van de screens 

en lamellenwanden graaggeziene gasten op elk terras of balkon.

41

BrandManifesto_NL.indd   41BrandManifesto_NL.indd   41 21/09/09   11:0021/09/09   11:00



Nature does nothing uselessly
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Aristotle (384 BC - 322 BC)
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RENSON® creëert oplossingen voor het leef-

comfort. Of je nu werkt, woont, leeft, speelt, 

rust… de ruimte waarin je je bevindt moet 

afgestemd zijn op de fysieke noden. Gezondheid 

en levenslust staan voorop. Dan worden we 

één met de omgeving, met de natuur. Los 

van de drukte die onderhuids stoort. Geen 

fysieke ongemakken van temperatuur, visuele 

ongemakken door licht, nervositeit gevoed door 

omgevingslawaai. Bevrijd van alle ongewenste 

invloeden, maar één geworden met de positieve 

aspecten van de omgeving. Een ruimte waarin we

leven en werken in dialoog met wat rond ons is. 

RENSON®, Creating healthy spaces.
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healthy spaces

We care about people, ... all people ... everywhere

Creating
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Een baby verdient een gezonde leefomgeving, 

vanaf zijn allereerste minuut op deze wereld. 

RENSON® waakt van bij het prille begin 

in de materniteit over de lucht die een baby 

inademt. Wij willen een gezond binnenklimaat 

creëren, voor iedereen. Overal. 

Ook waar veel mensen samen zijn, 

zoals in ziekenhuizen en zorgcentra. 

Want gezonde lucht kunnen inademen 

voelt en doet goed. 
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Schoolgaande kinderen moeten vrijuit kunnen knutselen, lezen, nadenken, 

spelen, turnen, ademen... los van ongewenste invloeden. Via gezonde lucht 

geeft RENSON® leerlingen letterlijk stof tot nadenken. Zuurstof, die broodnodig 

is om bij de les te blijven. Duurzaamheid krijgt in de toekomst een nog 

belangrijker rol toebedeeld. Daarom ontwikkelde RENSON® de gezonde 

schoolomgeving, als antwoord op de noden van morgen.
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Wie je ook bent of wat je ook doet, een gezonde leefwereld is work in progress. 

RENSON® blijft innoveren, vanuit een voortdurende zorg om die wereld 

zo aangenaam en gezond mogelijk te maken. 

We komen met natuurlijke oplossingen, 

die een comfortabele en gezonde 

werkomgeving garanderen.
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Voor onze kinderen, maar ook voor onszelf willen wij het beste. 

RENSON® wil dat gezinnen met kinderen graag thuis zijn. 

Dat ze alles hebben om gelukkige en complete mensen te worden. 

Daarom zorgt RENSON® voor het belangrijkste in die besloten wereld 

van gezinnen: gezonde lucht om in te ademen. Elke dag weer opnieuw.
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Hoe ouder we worden, hoe meer we ons realiseren dat een goede gezondheid 

onze rijkdom is. Grootouders beseffen dat maar al te goed, zeker als ze naar 

hun actieve kleinkinderen kijken. Daarom investeert RENSON® ook overtuigd 

in die gezondheid, en in die van de kinderen en kleinkinderen. 

Door overal te zorgen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.
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RENSON® Headquarters, Maalbeekstraat 6 & 10 • 8790 Waregem • Belgium • www.renson.eu
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