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m e e r s f e e r,  m e e r  c o m fo r t  e n  o p t i m a a l  l e e f pl e z i e r  i n  u w t u i n

•	Zonwering	volledig	in	basisstructuur	geïntegreerd

•	Volledig	geïntegreerde	waterafvoer

•	Dakstructuur	met	innovatief	waterdicht,	zonwerend,	lichtdoorlatend	doek

•	Alle	zonwering	is	windvast	door	Fixscreen®-technologie

•	Hoge	kwaliteit	van	afwerking

•	Door	gebruik	van	duurzame	materialen	gemakkelijk	te	onderhouden

•	Flexibele	en	verschillende	montagemogelijkheden

patented	technology



INTRODUCTIE

Ongeacht	het	weer,	brengen	we	graag	zoveel	mogelijk	tijd	buiten	door.	
De	 tuin	 staat	 al	 lang	niet	meer	 los	 van	de	 rest	 van	het	 huis,	maar	beiden	
vormen	meer	en	meer	één	geheel.	Hierdoor	verlangen	we	ook	buiten	naar	
meer	sfeer,	meer	comfort	en	optimaal	leefplezier.
Buiten	zijn,	wordt	buiten	leven!

Om	 bovenstaande	 te	 verwezenlijken	 heeft	 RENSON®	 het	 Healthy Out-
door Concept®	 ontwikkeld.	 Het	 wooncomfort	 van	 de	 woning	 wordt	 hier-
bij	 doorgetrokken	 naar	 de	 tuin	 met	 een	 stijlvolle	 en	 comfortabele	 ter-
rasoverkapping.	 Het	 RENSON®	 Healthy Outdoor Concept®	 beoogt	
drie	soorten	comfort:

• Fysisch comfort:	 Aanwezigheid	van	voldoende	verse	lucht
	 Beschutting	tegen	regen	en	wind
• Thermisch comfort:	 Bescherming/beschutting	tegen	de	zon	en	
	 vermijden	van	oververhitting/afkoeling
• Visueel comfort:	 Voldoende	transparantie	om	een	optimaal	
	 contact	met	de	omgeving	te	garanderen

Dankzij	 jarenlange	 ervaring	 in	 doekzonwering	 en	 ventilatie	 tilt	 RENSON®	
de	 buitenruimte	 naar	 een	 hoger	 niveau.	 Door	 een	 juiste	 toepassing	 van	
technieken	en	 innovatieve	producten	kan	men	nu	ook	 in	de	tussenseizoe-
nen	van	de	tuin	genieten.

HEALTHY OUTDOOR CONCEPT®

Klassiek Hedendaags



EIGENSCHAPPEN

•	 De	 terrasoverkapping	 van	 RENSON®	 is	 een	 gepatenteerde aluminium 
constructie met geïntegreerde Fixscreen®-technologie	die,	afhankelijk	
van	 het	 weer,	 geopend	 of	 gesloten	 kan	 worden.	 Door	 het	 design	 is	 de	
zonwering	volledig	in	de	structuur	geïntegreerd	waardoor	het	esthetisch 
één geheel vormt.	 Dankzij	 de	modulaire	 opbouw	 is	 het	 éénvoudig	 om,	
zelfs	achteraf,	dit	product	uit	te	breiden.

•	 Door	 het	 gebruik	 van	 de	 RENSON®	 Fixscreen®-technologie,	 in	
combinatie	 met	 de	 realisatie	 van	 een	 optimale doekspanning,	
kan	 het	 neerslagwater	 dat	 op	 het	 doek	 terecht	 komt,	 via	 verborgen	
geleidingskanalen	 afgevoerd	 worden.	 Door	 deze	 geïntegreerde 
waterafvoer	kan	zelfs	wanneer	het	doek	van	de	zonwering	niet	volledig	
uitgerold	 is,	 toch	 alle	 neerslagwater	 die	 op	 het	 doek	 terecht	 komt,	
afgevoerd	kan	worden.

•	 Naast	 performante	 technische	 eigenschappen	 heeft	 RENSON®	 ook	
veel	 aandacht	 aan	 de	 kwaliteit van de afwerking	 besteed.	 Zo	 zijn	
bijvoorbeeld	 bevestigingsonderdelen	 nagenoeg onzichtbaar,	 kunnen	
alle	elektrische	kabels	worden	weggewerkt	en	 is	zelfs	een	onzichtbare	
grondbevestiging	mogelijk.	

•	 Door	 gebruik	 te	maken	 van	 topmaterialen	 en	 door	 het	 uitgekiend	 ont-
werp	 wordt	 het	 onderhoud tot een minimum beperkt	 en	 de	 duur-
zaamheid	van	het	systeem	geoptimaliseerd.

•	 Het	 kiezen	 van	welbepaalde	 alu-kleuren	 en/of	 doeken	 laat	 toe	 dat	 dit	
product	in	eender welke bouwstijl	past.	Zowel	hedendaagse,	klassieke	
en	moderne	woningen/gebouwen	kunnen	met	een	passende	RENSON®	
terrasoverkapping	worden	uitgerust.

Modern



VENTILATION

SUNPROTECTION ©
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T E C H N I S C H E  G E G E V E N S

Dimensies

Max.	breedte	per	element 6m

Max.	horizontale	uitval 5m

Minimale,	aangeraden	hellingshoek 12°

RENSON® Sunprotection-Screens	•	IZ	1	Flanders	Field	•	Kalkhoevestraat	45	•	B-8790	Waregem
Tél.	 +32	 (0)56	 62	 65	 00	 •	 Fax	 +32	 (0)56	 62	 65	 09	 •	 info@rensonscreens.be	 •	 www.renson.eu

RENSON®	behoudt	zich	het	recht	voor	technische	wijzigingen	in	de	besproken	producten	aan	te	brengen

De	meest	recente	uitgave	van	de	brochures	kan	u	downloaden	op	www.renson.be,	www.invisivent.be

RENSON®	voldoet	aan	de	EPB-wetgeving.

©	RENSON®	Ventilation	NV,	Waregem,	2010

Alle	rechten	voorbehouden.	Niets	uit	deze	uitgave	mag	worden	verveelvoudigd,	opgeslagen	in	een	geautomatiseerd	gegevensbestand,	of	openbaar	gemaakt,	in	enige	vorm	of	op	enige	wijze,	hetzij	elektronisch,	
mechanisch,	door	fotokopieën,	opnamen	of	enige	andere	manier,	zonder	voorafgaande	schriftelijke	toestemming	van	de	uitgever.

BESLUIT

De	terrasoverkapping	van	RENSON®	is	de	enige	windvaste	doekzonwering	die	in	de	structuur	geïntegreerd	is,	
waarbij	de	basisstructuur	volledig	gesloten	kan	worden	en	het	doekzonweringsdak	waterdicht	 	
en	toch	lichtdoorlatend	is.	
Door	dit	innovatief	product	is	het	mogelijk	om,	met	een	maximum	aan	comfort,	bijna	het	ganse	jaar	door	
van	uw	tuin	te	genieten	of	op	het	terras	van	uw	favoriete	horecazaak	te	verpozen.

BASIS	+	gesloten
driehoekoplossing

BASIS	+	windvaste,
afsluitbare	zijkanten

BASIS	+	windvaste,
afsluitbare	voorzijde

BASIS	+	windvaste,
afsluitbare	voorzijde	en	

zijkanten

BASIS
=	Structuur	+	windvast,	waterdicht,
lichtdoorlatend	doekzonweringsdak

(voor	kleine	versies	is	het	dak	in	één	doek-deel)

Andere	configuraties	op	aanvraag.


