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Voor een gezond binnenklimaat

inViSiVent®
Patented teCHnologY



Onzichtbare 
ventilatie

van RENSON
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Discretie siert

Om gezond te wonen in onze almaar beter geïsoleerde  

woningen, is ventileren een absolute noodzaak. 

De Energie prestatieregelgeving legt hiervoor verplichtingen 

inzake ventilatie op voor nieuwbouwwoningen en renovatie

projecten.

Natuurlijke toevoerventilatie betekent roosters plaatsen.  

Als uw architect u dat vertelt, ziet u wellicht gelijk een  

lelijk blok met gaten in uw woning waar u zoveel zorg aan  

besteedt. 

Daarom ontwikkelde RENSON met de  INVISIVENT® een  

uiterst discrete toevoerventilatie die past in iedere stijl. 

VROEGER

RAAM BINNENBuITEN

Nu



diSCreet



diSCreet

    U ziet hem niet ...

inViSiVent®

    in elke woning

    in alle kleuren

    voor elk raam
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•	 Een	bijna onzichtbare plaatsing garandeert optimaal 

natuurlijk licht en maximaal glasoppervlak

•	 Geschikt	voor	alle	raamsoorten:	aluminium, hout, PVC

•	 Geschikt	voor	alle	raamtypes:	vaste,	schuif-	of	draairamen

•	 Geschikt	voor	grote	overspanningen

•	 Gemakkelijk	te	bedienen:	hand-,	koord-	en	stangbediening

inViSiVent® 
voor elk 

type raam
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•	 Geschikt	voor	alle	woningstijlen	(modern,	klassiek,	cottage,	...)

•	 Geschikt	voor	nieuwbouw	en	renovatie

•	 Geschikt	voor	zowel	privéwoning	als	projecten:	

 hospitalen, rusthuizen, scholen, kantoren, ...

•	 Combineerbaar	met	zonwering,	rolluiken,	...

inViSiVent® 
thuis in 

elke woning





Lange tijd was zwartwit de norm voor de eindstukken van de 

ventilatieroosters, tot groot ongenoegen van iedereen met 

oog voor detail. 

Daarom kleurt RENSON alle eindstukken van de ventilatie

roosters nu discreet in de kleur van uw ramen en dit 

standaard. 

inViSiVent® 
in alle

kleuren

11

buitEnziCht	VROEGER buitEnziCht	Nu





13





gezond
leeFComFort

    U voelt hem niet ...

inViSiVent®

15





17

INVISIVENT® zorgt op een natuurlijke manier voor de toevoer 

van verse gezonde lucht in uw woning, zonder tocht dankzij 

de	 zelfregelende	 klep.	 Deze	 klep	 reageert	 meteen	 bij	 hoge	

windsnelheden	en	beperkt	de	 luchttoevoer.	hoewel	de	wind	

toeneemt,	blijft	het	ventilatievolume	bijna	hetzelfde.	Daaren

boven wordt de luchtstroom door de vorm van de binnenklep 

naar	 boven	 geleid.	 zo	 ligt	 het	 comfortgevoel	 veel	 hoger	 en	

verdwijnt de noodzaak om het rooster te sluiten.

Bovendien kan men met de INVISIVENT® inbraakveilig  

ventileren met de ramen dicht, zonder risico op regen of  
vervelende insecten.





gezond
gelUidSComFort

    U hoort hem niet ...

inViSiVent®
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U geniet in stilte

Natuurlijke ventilatie is in ieder geval geluidsarm door de 

kleine opening van het rooster, in vergelijking met een open

staand raam.

Voor omgevingen met een zware geluidsbelasting monteren 

wij	 bij	 de	 inViSiVEnt®	 zelfs	 een	 akoestische	 dempingkast.	 

Deze variante, de INVISIVENT® AK, garandeert een akoestische 

demping van 39 tot 49 dB in open stand.

RAAM

BINNENBuITEN





inViSiVent®

    onderdeel van het
    renSon ventilatieconcept ...
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zelfregelende natuurlijke toevoer van verse lucht
doorvoer van binnenlucht
gemoduleerde afvoer van vervuilde lucht

Gecontroleerde, permanente ventilatie,
voor een gezond en energiezuinig leefcomfort

Gezond leven begint bij gezond wonen. Wie in een slecht 
	geventileerd	 huis	 woont,	 legt	 een	 zware	 hypotheek	 op	 zijn	
 levenskwaliteit. Een goede ventilatie is dan ook niets minder 
dan	 een	must.	 Systeem	 C+ van RENSON zorgt ervoor dat je 
nieuwe	of	bestaande	woning	genoeg	adem	krijgt	en	behoeft	
weinig onderhoud. 

INVISIVENT® is een	 essentieel	 (toevoer)onderdeel	 van	 het	
	energiezuinige	 ventilatiesysteem	 C+®. Dit zorgt voor een E
peil verlaging tot 10 punten	conform	EPb	(EPb-regelgeving	of	
EnergiePrestatie	en	binnenklimaat*).	het	mechanisch	afvoeren	
van	vervuilde	lucht	vraagt	met	systeem	C+® slechts het equiva
lent van een spaarlamp.
*	van	kracht	in	het	Vlaams	Gewest	sinds	1/1/2006
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U ontdekt onder andere ook volgende producten op www.renson.eu

TRANSIVENT®,	zelfregelende	natuurlijke	ventilatie	via	rolluikkasten
SCREEnVEnt®,	een	combinatie	van	comfortabele	ventilatie	en	doekzonwering	

FixSCREEn®, de eerste windvaste screen
XTRAVENT®,	energiebesparende	afvoerventilatie

Vraag ook raad aan uw bouwpromotor en/of architect. 

www.renson.eu



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

 Discreet, want bijna onzichtbaar

 Tochtvrij,	want	continu	bijgestuurd	door	zelfregelende	klep

 Eenvoudig in onderhoud:	door	zijn	afneembare	binnenklep

 Inbraakveilig ventileren, ramen dicht 

 Insecten- en regenwerend

 Energiezuinig:	 inViSiVEnt®	 is	 een	 essentieel	 (toevoer)onderdeel	 van	 het	

energiezuinige	 ventilatiesysteem	 C+®. Dit zorgt voor een Epeil verlaging tot  

10 punten	conform	EPb.	het	mechanisch	afvoeren	van	vervuilde	lucht	vraagt	met	

systeem	C+® slechts het equivalent van een spaarlamp.


