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Gids voor een gezond 
en zuinig passief huis

HEALTHY PASSIVEHOUSE CONCEPT®

VENTILATION

SUNPROTECTION

www.renson.eu

patented technologies
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Passief huizen zĳn zeer goed geïsoleerde woningen met een 

zeer kleine verwarmingsinstallatie. 

Het totaal energieverbruik van een passief huis ligt veel lager 
dan bĳ een klassiek gebouwde woning. 

Deze gunstige resultaten worden bereikt door:

• een ver doorgedreven isolatie

• een compacte bouwwĳze

• een aangepaste oriëntering van de woning 

• het doordacht inlassen van glaspartĳen

• een zeer goede luchtdichting

• eventueel gebruik van actieve zonne-energie

• een uitgekiend ventilatiesysteem 

  met warmterecuperatie.
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Een belangrĳke besparing van geld 
en energie niettegenstaande een 
grotere investering bij aanvang !

Wat is een passief huis ?
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Door ramen

Door deuren

Door kieren
in ramen
en deuren

Door keldermuren
Door keldervloeren

Door muren

Door plafonds

± 5%

± 17%

± 1%

± 16%

± 3%

± 23%

± 20%

± 15%
Door dak

Warmteverliezen
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De goedkoopste energie is de energie die je niet consumeert. 
Deze energie hoeft niet gegenereerd, geïmporteerd of betaald 
te worden en vormt geen bedreiging voor mens of milieu. 
Dat is het basisprincipe van een passief huis.

Aangezien voldoende warmte in het huis blijft, is actieve 
verwarming meestal overbodig. Om te verzekeren dat de 
warmte binnenblijft wordt er daarom gebruik gemaakt van 
“passieve” componenten, waaronder :
• warmte-isolerende ramen
• efficiënte thermische isolatie
• ventilatie met warmterecuperatie 
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Verlies aan energie compenseren
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Totale energieaanvraag

E-peil = maat voor het energieverbruik van de woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning
K-peil = het totale isolatieniveau van de woning. Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is
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In vergelijking met de huidige nieuwbouwwoningen liggen de 

verwarmingsbehoeften van een passief huis 75% lager.

De constructiestandaard voor een passief huis vereist dat de 

totale energievraag voor ruimteverwarming (en koeling) op 

jaarbasis minder is dan 15 kWh/m2. (zie grafiek)

Verder geldt dat de totale jaarlijkse primaire energie minder 
is dan 42 kWh/m2 ruimteverwarming, sanitair warm water, 
ventilatie en huishoudelijke apparaten... (zie grafiek)

Doordat er zo weinig warmte kan ontsnappen zijn kleine 
warmtebronnen al voldoende om een passief huis op de 

gewenste temperatuur te houden. Zo vormt de warmteafgifte 

van personen, dieren en huishoudtoestellen een belangrijk 

aandeel in de verwarming van een passief huis.
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Minimale warmtebronnen
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Het bouwen van een passief huis geeft u recht op maximale 
financiële steun.

Info op: www.energiesparen.be/subsidies

2009: premie voor nieuwbouwwoning met E-peil 80 of lager

E40-E0: 
1800 euro voor E40 + 50 euro extra per E-peil punt verbetering.*
(bv. 2800 euro voor een woning E20, 3300 euro voor een woning 
E10, 3800 euro voor een woning E0)
*Indien eveneens een zonneboiler wordt geplaatst, wordt er 
een bijkomende premie van 300 euro gegeven.

Fiscaal voordeel voor de bouw van een passief huis
De belastingvermindering bedraagt 600 euro per belastbaar 
tijdperk (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2009 - 
inkomstenjaar 2008 bedraagt 790 euro) en per woning en 
wordt verleend gedurdende 10 opeenvolgende belastbare 
tijdperken vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld 
dat de woning een passief huis is (certificaat vereist).

Onroerende voorheffing
E40 of lager: 40% minder onroerende voorheffing (ge-
durende 10 jaar).

Geniet van diverse premies
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ZES BASISPRINCIPES

1 22

3 4

5 6

Bron: passief huis platform

Hoog niveau 
van thermische 

isolatie

De passiefhuisstandaard kan worden bereikt door het volgen 

van zes basisprincipes :

Hoge 
luchtdichtheid

Gebruik van 
de zon

Warmte-
terugwinning 
ventilatie

Energiezuinige 
huishoud-
apparaten

Gebruik van 
hernieuwbare 
energiebronnen
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Warmteverliezen beperken 
door ver doorgedreven isolatie1

Maatregel
• Voor passief huizen dienen de transparante bouwdelen, zoals glazen 

ramen en deuren, een U-waarde te hebben van minder dan 0,8 W/m2K
• Niet-transparante delen van de gebouwenschil zoals wanden, daken en 

vloeren dienen een U-waarde te hebben die ten hoogste 0,15 W/m2K is. 

Zo goed geïsoleerd ...

Een passief huis is zo goed geïsoleerd dat er slechts het 
vermogen van een gewoon strijkijzer nodig is voor de 
verwarming van een huis.
Daarvoor is er zo’n 20 cm isolatie nodig in de vloer, 25 à 35 
cm in de muren en 40 à 45 cm in het dak. De ramen bestaan 
bijvoorbeeld ook uit drievoudige beglazing met thermisch 
onderbroken schrijnwerk. Daardoor voel je geen koudestraling 
als je dicht bij het raam zit.
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Warmteverliezen beperken 
door zeer goede luchtdichtheid 
van het gebouw

2

Als we isolatie zien als een warme wollen trui, dan is 
luchtdichtheid een windjack die de woning beschermt tegen 
koude wind en tocht. In veel woningen verdwijnt de warmte 
letterlijk door kieren en spleten.

Bij een passief huis wordt extra aandacht besteed aan de 
luchtdichting. De naden en overgangen met schrijnwerk, vloer 
en plafond worden luchtdicht gemaakt met kleefband of folies. 

Een goede vakman kan een gebouw professioneel luchtdicht 
maken. 

Maatregel
• n50-waarde < 0,6 h-1
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Warmtewinsten optimaliseren 
door gebruik van passieve energie3

Gratis energie van de zon

Passieve zonnewinsten betekenen gratis energie voor 
ruimteverwarming en mogelijkerwijze ook de productie van 
sanitair warm water en elektriciteit.
Om het verwarmingsverbruik in een passief huis te beperken, 
moeten niet alleen warmteverliezen vermeden worden, maar 
moet ook de warmtewinst zo groot mogelijk zijn. 

Een groot deel van de warmte is afkomstig van de zon. 
In een passief huis wordt superisolerend glas geplaatst dat 
toch een grote zontoetreding toelaat.
Bovendien zijn de glasvlakken liefst zuidgericht. Zo vangen de 
ramen zelfs tijdens het stookseizoen meer warmte op van de 
zon dan dat ze verliezen.

Maar er zijn nog andere warmtebronnen dan de zon. Denk 
maar aan verlichting, computer, televisie, koelkast, maar 
ook dagelijkse activiteiten zoals koken, wassen en strijken. 
Zelfs de bewoners geven met 100 W per persoon een beetje 
warmte af die het passief huis opwarmt.
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Opgelet voor oververhitting in de zomer

Een goed geplaatste zonwering voorkomt oververhitting 
in de zomer, bijvoorbeeld door het voorzien van externe 

beschaduwing, zoals balkons, luifels of buitenzonwering (zie 

pag. 41).

De kwaliteit van het zomercomfort zal tevens afhangen van het 

voorzien van nachtkoeling of andere passieve koeltechnieken 

(zie pag. 37).

Maatregel
• g-waarde van beglazing > 50% 
 Definitie g-waarde = totale overdracht van zonne-energie door de 

beglazing + zonwering
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De belangrijkste doelstelling van het ontwerp van een passief 
huis is om de bewoners te voorzien van een gezonde en zuinige 
leefomgeving. Een uitstekende luchtkwaliteit is hierbij 
onontbeerlijk. 

Het basisidee van de passief huis standaard is om de verse lucht 
die nodig is voor basisventilatie ook te gebruiken voor de 
verwarming van het gebouw. Dit leidt tot aanzienlijke kosten-
besparingen aangezien dan een traditioneel verwarmings systeem 
niet meer noodzakelijk is. 

Luchtkwaliteit waarborgen door 
ventilatie met warmteterugwinning4

Maatregel
• Efficiënte gelijkstroomventilator  η < 0,45 W/(m3h)

• Rendement warmterecuperatie > 75%
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Laag energiegebruik door efficiënte 
energiezuinige huishoudapparaten5

Tegenwoordig kun je aan het energielabel van veel 
apparatuur zien hoe zuinig het omgaat met energie. Om 
het totale elektriciteitsverbruik te verminderen, wordt 
gekozen voor energie-efficiënte huishoudapparaten met A+ 
label: hotfill (vaat)wasmachine, droogkast met warmtepomp, 
energiezuinige verlichting... 

Helaas hebben niet alle apparaten een energielabel. Een goed 
voorbeeld hiervan is de computer. Een computer die 24/24 uur 
aanstaat is duurder in energieverbruik dan in aanschaf. 

Bovendien zorgt het beperken van stand-by verbruik voor 
een opmerkelijke energiebesparing.
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Wanneer het energieverbruik met zo’n 75% is teruggedrongen 

wordt hernieuwbare energie economisch zeer interessant. 

Thermische zonnecollectoren kunnen 40 à 50% van het 

warm water voorzien. Zonnepanelen kunnen instaan voor de 

grootste elektriciteitsbehoefte.

Zonnepanelen, zonnecollectoren of andere investeringen 

kunnen uitgesteld worden tot later. Hierbij huldigen we 

het principe ‘doe eerst wat je later moeilijk of niet kan 
verbeteren’. 

Zorg dus eerst voor goede isolatie, luchtdichting, ventilatie en 

passieve warmtewinsten. Overweeg daarna de installatie van 

zonnepanelen.

Gebruik van hernieuwbare energie6

(Bron: VEA, www.energiesparen.be)zonneboiler
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De NADELEN van een passief huis

- Hogere bouwkosten

- Expertise vereist bij ontwerp en uitvoering

- Specialistisch vakmanschap vereist bij uitvoering

- Hogere onderhoudskosten

- Dikkere buitenwanden zorgen voor verlies van vloeroppervlakte en volume

De VOORDELEN van een passief huis

+ Zeer lage CO2 uitstoot

+ Zeer lage energiekosten

+ Altijd verse lucht in huis* 

+ Goede geluidsisolatie
* mits degelijk onderhoud
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Wist je dat... Bij een nieuwbouw je al 

vlug 3.000 tot 5.000 liter 

vocht hebt dat op een of 

andere manier uit je huis 

moet verdwijnen.

Elke volwassene per dag 

en bij een rustige activiteit 

ongeveer 1 liter vocht uit-

zweet. Samen met koken 

en wassen wordt dat al-

gauw 10 tot 20 liter per dag 

en per persoon.

Wij ongeveer 20 m3 verse lucht per uur nodig hebben om ons 

goed in ons vel te voelen. 

Bij open verbrandings-

toestellen, die hun lucht-

toevoer voor de ver-

branding halen uit de 

ruimte waar ze staan, er in 

de ruimte een extra roos-

ter nodig is voor de toe-

voer van die lucht. 

Roken en koken op gas grote 

hoeveelheden CO2 in je wo-

ning brengen. 

Radon een radioactief gas is dat kleur- en 

reukloos is. Het is in bijna alle gebouwen 

aanwezig en kan leiden tot longkanker. 

Een tv, pc of de koelkast, 

maar ook tapijten en cos-

metica schadelijke stof-

fen produceren die wij in-

ademen.
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Voldoende ventile-

ren is zonder meer 

een noodzaak voor 

een gezond binnen-

klimaat.

Beperk het aantal kamerplanten, voor-

al in plaatsen waar reeds schimmel-

problemen zijn. Al het water dat aan de 

planten wordt gegeven komt als damp 

in de lucht terecht.

Ook een hoog vochtgehalte heeft invloed 

op de binnenluchtkwaliteit vanwege 

een grotere kans op de ontwikkeling van 

schimmels en huisstofmijt, die aanleiding 

kunnen geven tot allergische reacties.

Normaal gesproken is 

buitenlucht droger dan 

binnenlucht.

Ventileren verlaagt het vocht-

gehalte in de woning.
Zelfs uit luchtverfrissers komen 

nogal eens schadelijke stoffen vrij.
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VENTILATION

SUNPROTECTION

boekje_HPC_200x200_NDL.indd   24boekje_HPC_200x200_NDL.indd   24 4/09/09   10:484/09/09   10:48



25

HEALTHY PASSIVEHOUSE CONCEPT®
Basisventilatie
Toevoer, doorvoer en afvoer van lucht voor een gezond binnenklimaat

Balansventilatie met warmterecuperatie ( )

Nightcooling
Intensieve nachtventilatie voor aangenaam zomercomfort

Zonwering
Beheersen van zonnewinsten en vermijden van oververhitting in de zomer
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AFVOERTOEVOER DOORVOER 

Toevoermond/
afvoermond XD1

A
XTRAVENT® Domo

C
SILENDO®

B
Toevoermond/

afvoermond XD1

A
XTRAVENT® Domo

C




 

   Toevoer         Door voer         Af voer
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Algemeen
Gezond en energiezuinig ventileren op basis van mechanische 

toevoer en mechanische afvoer via een centraal ventilatiesysteem 

met warmteterugwinning (WTW).

Werking
Het balansventilatiesysteem XTRAVENT DOMO® is ontwikkeld voor 

het centraal afzuigen van de gebruikte lucht in de vochtige ruimtes 

van een woning en inblazen van verse lucht in de droge ruimtes van de 

woning (slaapkamers, leefruimte, bureau,..) en maakt deel uit van het 

energiebesparende ventilatiesysteem  . 

De goede werking van  wordt slechts gegarandeerd 

wanneer drie op elkaar afgestemde componenten aanwezig zijn :

TOEVOER: van verse buitenlucht in de droge ruimtes 

 (leefruimte, slaapkamer,…)

DOORVOER: van lucht in de woning via gang, trappenhal, 

 deuren,…

AFVOER: van vervuilde lucht in de vochtige ruimtes 

 (keuken, badkamer, toilet, wasplaats,…)

Investering
: 6.000 tot 8.000 € 

(intensief onderhoud nodig, 300 € per jaar voor onderhoud en 
vervangen van filters)
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MECHANISCHE BASISVENTILATIE
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• Certificaat EN308

• Voorkomen van beschadiging, 
vervuiling en diefstal door apart 
montageframe

 In de ruwbouwfase kan op die manier het 
volledige leidingnetwerk aangelegd worden. 
Het binnendeel wordt pas bij de oplevering 
geplaatst.

• Eenvoudig onderhoud
 De filters zijn gemakkelijk bereikbaar en te 

vervangen door het openen van de filterklep.

• Constant Flow EC motoren
 De ventilator gaat sneller of trager draaien 

om zijn vast ingestelde luchthoeveelheid te 
behalen.

• Koolstoffilter
 Filtert alle onaangename geuren weg. 

Optioneel kunt u deze filter installeren.

• Fluisterstille werking
 Eén van de laagste geluidsniveaus op de markt.
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Montageframe

Filter F7 en G3

Koolstoffilter

Waarom kiezen voor  van RENSON ?

MECHANISCHE BASISVENTILATIE
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Voordelen bij gebruik

• Laag Energieverbruik 

 • Thermisch rendement: meer dan 95% 

 • Bioritme: vier temperatuursensoren waardoor het systeem een 

optimaal tijdstip kan kiezen voor ontdooiing of bypass

 • Filterindicatie: een filterlampje op de unit informeert de bewoner 

wanneer de filters* aan vervanging toe zijn

• Meer Comfort

 • Vochtdetectie: automatische schakeling naar een hogere stand 

bij hoge vochtigheidsgraad

 • Gefilterde bypass: zomerbypass is standaard inbegrepen. Uniek 

is dat deze lucht tevens gefilterd wordt

 • F7-filter standaard: niet enkel muggen maar ook fijn stof en 

pollen worden tegengehouden

• Driestandenschakelaar: door middel van een deze schakelaar 
met radiografische bediening (standaard meegeleverd) kan de 
ventilator in lage, normale of hoge stand gezet worden. Hierdoor 
kan je ventileren in functie van de noodzaak.

w
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* Opmerking: filters niet stofzuigen of wassen, moeten vervangen worden
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Aandachtspunten

Locatie van de unit

Om het theoretisch rendement van de 
warmtewisselaar zo goed mogelijk te benaderen 
in de praktijk, is het ten zeerste aangeraden 
de ventilatorunit met warmtewisselaar te 
plaatsen in een verwarmde ruimte of toch 
minstens in een geïsoleerde ruimte. 

Wanneer het toestel opgesteld staat in een 
niet-geïsoleerd deel van de woning zal veel 
warmte verloren gaan, waardoor weinig 
warmte overblijft voor de opwarming van de 
toevoerlucht. 

Bevestiging van de unit

Het toestel moet bevestigd worden tegen een 
massieve wand.
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Warmtewisselaar

Bevestiging op massieve wand
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De RENSON garantie is enkel geldig indien :

➊ alles via een RENSON® gecertifieerde 
 installateur gebeurt

➋ een RENSON® onderhoudscontract is 
 afgesloten voor het ventilatiesysteem
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Onderhoud

Onderhoud door gebruiker

De unit is voorzien van een filterindicatielampje. Als de filter vervangen moet 
worden zal er een rode led in het bedieningpaneel aan/uit knipperen. Het toestel 
mag niet zonder filters* worden gebruikt. (1x per 3 tot 6 maand)

Onderhoud door een RENSON® gecertifieerde installateur

• Uitnemen en reinigen van het warmtewisselaarblok (1x per 3 jaar)
De voeding uitschakelen en de kunststof warmtewisselaar demonteren. De wis-
selaar kan gereinigd worden met warm water en niet- agressief reinigingsmiddel. 
Naspoelen met warm water en goed laten uitdrogen voor terugplaatsen in het 
toestel.

• Reinigen van de ventilatoren (indien vervuild)
De ventilatoren moeten worden gereinigd indien deze zijn vervuild. Ventilator 
reinigen met perslucht of een harde borstel. Voorkom beschadiging van de 
schoepen. Gebruik géén water voor het reinigen.

• Reinigen van de leidingen (1x per 5 jaar)
Het ventilatiesysteem uitschakelen. De leidingen worden gereinigd via de 
ventielen en de toezichtsluiken met een specifiek borstelsysteem. Dit gebeurt 
door een gespecialiseerde firma.

Algemene opmerking !
Wanneer een ventilatiesysteem niet goed onderhouden wordt, neemt de 
capaciteit van het systeem af. Het gevolg is dat de installatie na zo’n vijf jaar 
onvoldoende werkt door vervuiling, ontregeling en/of veroudering en dus 
ongezond wordt !
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* Opmerking: filters niet stofzuigen of wassen, moeten vervangen worden
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Waarom kiezen voor gezonde en 
kostenloze koeling?

Nightcooling is het concept waarbij ‘s nachts grote natuurlijke 
luchtstromen zorgen voor een afkoeling van het gebouw en de 
binnenlucht. Hierdoor zal tijdens de zomermaanden het thermisch 
comfort optimaal zijn met een minimaal energieverbruik. 

Naast de nood aan voldoende thermische massa die de koelte 
‘vasthoudt’, moet voldoende lucht kunnen circuleren doorheen de 
woning.

De techniek van RENSON® voorziet in een volledig gamma oplossingen. 
De debieten die nodig zijn bij nightcooling liggen tien maal hoger 
dan de debieten nodig voor basisventilatie. Daarom spreekt men bij 
nightcooling ook over nachtelijke intensieve ventilatie.
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NIGHTCOOLING
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Om nightcooling in een woning toe te passen worden één of meer 
roosters aan de buitenkant van het raam geplaatst. Zo is het mogelijk 
om de ramen ’s nachts open te laten staan en grote verkoelende lucht-
stromen toe te laten.

De roosters zijn water- en insectenwerend dankzij de vormgeving van 
de lamellen en het geïntegreerde muggengaas.

Om in de winter een grotere lichtinval mogelijk te maken, is het rooster 
eenvoudig afneembaar.

Bij nieuwbouw wordt de nightcooling voorzien in het ontwerp van de 
woning. Bij bestaande woningen kan het rooster eenvoudig gemon-
teerd worden voor elk opengaand raam.
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Waarom kiezen voor buitenzonwering ?

Natuurlijk licht is essentieel voor de mens. Het is cruciaal voor ons 
gevoel van wellbeing en bovendien een ideale verlichtingsbron. 
Nadeel van dit licht is dat het zeer fel kan zijn en daardoor kan zorgen 
voor een aantal ongemakken:
• broeikaseffect
• verkleuring van meubilair
• verblinding
• weerkaatsing in TV -en computerschermen
Een goed gekozen zonwering is een eenvoudige doch ideale oplossing.

Zonwering biedt de meest ideale oplossing voor een optimaal 
thermisch comfort; warm genoeg in de winter, aangenaam koel in 
de zomer. Daarbij zorgt zonwering ook voor een optimaal visueel 
comfort zijnde 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 gekoeld te worden.

Last but not least, zorgt een zonwering dikwijls ook voor een 
esthetische meerwaarde van het gebouw.
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BUITENZONWERING
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Welk type zonwering kiezen ?

Praktische overwegingen

Thermisch comfort

De samenstelling van de gevels en het dak van een gebouw liggen aan 
de basis van oververhitting. 
Diverse elementen spelen hier :
• de oriëntatie van de glaspartij(en)
• hoe meer glas op de zuidgevel, hoe meer kans op oververhitting
Om de toetreding van zonnewarmte te reguleren is buitenzonwering 
nodig. Dat is overigens niet alleen nodig bij woningen met veel glas 
op het zuiden, maar vooral bij woningen met relatief veel glas op 
het westen. Vooral in de zomer kan de laagstaande middagzon dan 
gemakkelijk tot oververhitting leiden.

Visueel Comfort

Visueel comfort zal in de meeste gevallen 
aan volgende eisen moeten voldoen :
• voldoende natuurlijk licht binnenlaten om 
 het verbruik van kunstlicht te verminderen
• zicht naar buiten behouden
• inkijk vermijden
• reflecties voorkomen
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Zonweringsoplossingen van RENSON

• Verticale doekzonwering:
 weert de warmte bij verticale beglazing, ook bij grote glaspartijen

• Horizontale doekzonwering:
 weert de warmte bij lichtstraten, skylights en veranda’s ; 
 een knikarmscherm weert de zon boven uw terras

• Structurele zonwering:
 hebben het voordeel dat ze zonnestralen tegenhouden maar  
 ook een doorkijk naar de tuin verzekeren.

• Lamellenwandsysteem:
 kan gebruikt worden als gevelbekleding of als ventilatie.
 Ook akoestische demping is mogelijk.

Verticale doekzonwering Horizontale doekzonwering Structurele zonwering
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VERTICALE DOEKZONWERING

FIXSCREEN®
Verticale doekzonwering die windvast en insectenwerend is. Dankzij een 
gepatenteerd ritssysteem zit het doek in iedere positie windvast en behoren 
klapperende en stukgescheurde screendoeken tot het verleden. Buitenzonwering 
is tevens veel effi  ciënter dan binnenzon wering of gordijnen omdat de warme 
zonnestralen worden  tegengehouden voor ze het glas bereiken. 
De FIXSCREEN® kan unieke afmetingen aan tot 18m2 (montagesituatie 1).

FIXSCREEN® MONO AK
Deze nieuwe montagesituatie waarbij de FIXSCREEN® als monoblok op het raam 
gemonteerd wordt, helpt mee aan het realiseren van een gezond binnenklimaat 
in uw woning met meerwaarde op visueel, thermisch en extra akoestisch comfort. 
Een perfecte integratie in uw leefruimte is mogelijk door het aluminium 
afwerkingsprofi el te lakken in hetzelfde kleurenpallet als uw raamconstructie of 
door de FIXSCREEN® MONO AK door uw schrijnwerker mee te laten afwerken. 
Opgelet: er moet bijzondere aandacht besteed worden aan de luchtdichte afwerking 
van de kast. 

patented technology

patented technology
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HORIZONTALE DOEKZONWERING

TOPFIX®

TOPFIX®  is een horizontale doekzonwering voorzien van een re-
volutionaire spantechniek, een combinatie van onze gerenommeerde 
 FIXSCREEN®-technologie met een Dyneema®-spansyteem. Hierdoor 
wordt een onovertroff en doekspanning gerealiseerd. De compacte 
kast afmetingen maken een perfecte integratie binnen uw architectuur 
mogelijk. Deze horizontale doekzonwering weert de warmte bij alle 
 horizontaal of schuinliggende beglazing bvb. lichtstraten, skylights en 
kleine veranda’s. Volledige verduistering is eveneens realiseerbaar bij 
 binnen-en buitentoepassingen in combinatie met een verduisterend 
doek. 

VEGASCREEN®

VEGASCREEN® helpt mee aan het realiseren van een aangenaam 
binnenklimaat in uw woning. Met zijn elegante slanke kast, speelt hij 
perfect in op de hedendaagse glasbouwtechniek en laat zich optimaal 
combineren met alle bouwstijlen.

Ritssysteem

B
U

IT
E

N
Z

O
N

W
E

R
IN

G
N

IG
H

T
C

O
O

L
IN

G
B

A
S

IS
V

E
N

T
IL

A
T

IEpatented technology

patented technology

boekje_HPC_200x200_NDL.indd   49boekje_HPC_200x200_NDL.indd   49 4/09/09   10:494/09/09   10:49



verschuifbare 
LOGGIA®

boekje_HPC_200x200_NDL.indd   50boekje_HPC_200x200_NDL.indd   50 4/09/09   10:494/09/09   10:49



51

STRUCTURELE ZONWERING

LOGGIA®

De LOGGIA®-panelen zijn opgebouwd uit kaders, met invulling van 
aluminium lamellen. Bij beide systemen kunnen meerdere types 
lamellen toegepast worden. In functie van de gewenste beschaduwing 
en het vereiste doorzicht kunnen de lamellen gepositioneerd worden 
onder verschillende hellingshoeken en met verschillende lamelstap. 
 
Naast dit ruime aanbod schuifpanelen op basis van vaste aluminium 
zonweringslamellen, zijn nu ook panelen met screen of met kantel-
bare lamellen beschikbaar.
 
Deze schuifpanelen zijn toepasbaar in verschillende systemen - 
enkelvoudig, symmetrisch of telescopisch schuivend - en kunnen uit-
gerust worden met manuele of gemotoriseerde bediening.

B
U

IT
E

N
Z

O
N

W
E

R
IN

G
N

IG
H

T
C

O
O

L
IN

G
B

A
S

IS
V

E
N

T
IL

A
T

IE

LOGGIA® Screen

patented technology
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STRUCTURELE ZONWERING

ICARUS® 
ICARUS® bestaat uit geëxtrudeerde aluminium vleugellamellen 
met lensvormige of rechthoekige doorsnede die het zonlicht en de 
zonnewarmte optimaal reflecteren. De lamellen kunnen in een vaste 
of kantelbare positie geïnstalleerd worden en zowel in verticale als 
in horizontale uitvoering. Door hun vormgeving zijn deze lamellen 
bovendien extra stevig en worden bijgevolg toepassingen mogelijk 
waarbij grotere vrije overspanningen noodzakelijk zijn.

SUNCLIPS® 
SUNCLIPS® bestaat uit geëxtrudeerde lichte aluminium c-vormige 
lamellen die doorlopend of in een kader gemonteerd kunnen worden. 
Vooral boven ramen in zuid-gerichte gevels bieden zonwerende luifels 
de ideale oplossing voor het beheer van de warmtetoetreding door 
zoninstraling, zonder het vrije doorzicht te belemmeren. Op plaatsen 
waar doorzicht van ondergeschikt belang is, kan geopteerd worden 
voor vaste verticale uitvoering.
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patented technology
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LAMELLENWANDSYSTEEM

LINIUS®

Het lamellenwandsysteem bestaat uit een draagstructuur waaraan 
lamellen worden bevestigd. De draagstructuur draagt het volledige 
lamellensysteem en bestaat uit vertikaal geplaatste dragers, gefixeerd 
op vaste afstanden door middel van bevestigingselementen. Afhankelijk 
van de applicatie zijn er verschillende constructies mogelijk. 

De LINIUS®-lamellen kunnen gebruikt worden als gevelbekleding en 
zo bijvoorbeeld de muur en glaspartijen als het ware verbergen achter 
een doorlopende lamellenwand.

Uitgerust met akoestische lamellen zorgt het lamellenwandsysteem 
ervoor dat het geluid sterk gedempt wordt, met behoud van een goede 
ventilatie.

Akoestische lamel

patented technology
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Gids voor een gezonde 

en aangename woning

HEALTHY DOMESTIC CONCEPT®

VENTILATION

SUNPROTECTION

www.renson.eu

patented technologies
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Gids voor een gezond 
en zuinig passiefhuis

HEALTHY PASSIVEHOUSE CONCEPT®

VENTILATION

SUNPROTECTION

www.renson.eu

patented technologies
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Ontdek ons gamma gezonde concepten voor uw huis, veranda, ...
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