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G E N I E T  I N  A L L E  R U S T  VA N
E E N  G E Z O N D  B I N N E N K L I M A AT

INVISIVENT® AK33
AKOESTISCH DEMPENDE VENTILATIE

PATENTED TECHNOLOGY



U geniet in stilte

RENSON breidt zijn alombekende INVISIVENT®-reeks uit met 
een nieuw type: de akoestisch dempende INVISIVENT® AK33.

Deze nieuwe versie voldoet aan de nieuwe eisen inzake 
akoestische prestaties van een afgewerkte woning op het vlak 
van lucht- en contactgeluidisolatie, de gevelisolatie, het lawaai 
van de technische installaties en de nagalmbeheersing in 
specifieke ruimten conform de Belgische norm.

INVISIVENT® en INVISIVENT® AK33 zorgen voor de toevoer van 
verse gezonde lucht in uw woning zonder tocht dankzij de 
zelfregelende klep. 
Zo combineert de INVISIVENT® AK33 een gezond leefcomfort 
met een maximaal visueel comfort én zonder in te boeten aan 
geluidscomfort.

U geniet dus voortaan in alle stilte van uw gezonde woning!
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Oplossingen

Deze INVISIVENT® AK33 komt in 2 verschillende types 
waardoor er voor iedere situatie de geschikte oplossing 
beschikbaar is:
•	 een	type	om	te	installeren	bij	nieuwbouw	(AK33)
•	 een	module	om	achteraf	op	een	reeds	geïnstalleerde	
	 INVISIVENT®	te	monteren	(AKR33)

Toepassingen

•	 Integratie	in		  mogelijk
 SYSTEEM C+ ® zorgt voor een winst van 10 tot 12 E-peilpunten conform EPB.

•	 Op	alle	raamtypes	:	aluminium,	hout,	PVC	en	alle	raamdieptes

•	 Ook	toepasbaar	in	combinatie	met	rolluiken	en	zonwerende	screens

•	 Voor	nieuwbouw	en	renovatie

•	 Hand-,	koord-,	stang-	en	motorbediening



RENSON voldoet aan de EPB-norm. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu
Coördinaten architecten van referentiewoningen uit dit boekje beschikbaar op aanvraag.

RENSON Ventilation	 •	 IZ	 2	 Vijverdam	 •	 Maalbeekstraat	 10	 •	 8790	 Waregem	 •	 Belgium
Tel.	 +32	 (0)56	 62	 71	 11	 •	 Fax	 +32	 (0)56	 60	 28	 51•	 info@renson.be	 •	 www.invisivent.be

 Akoestisch dempend
 zorgt voor een stilte in huis

 Discreet
 want bijna onzichtbaar, past bij alle bouwstijlen

 Tochtvrij
 want continu bijgestuurd door zelfregelende klep

 Eenvoudig in onderhoud
 door zijn afneembare binnenklep 

 Inbraakveilig + Insecten- en regenwerend
 ventileren met de ramen dicht

 Energiezuinig
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