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i n l e i d i n g

Het laatste decennium wordt een gezonde en ecologisch verantwoorde manier van bouwen steeds belangrijker. De 

aandacht ligt vooral op het vermijden van oververhitting in de zomermaanden en het behalen van een goede luchtkwaliteit. 

Toch is gebleken dat de oplossing complexer is dan louter een eenvoudig airconditioningsysteem te plaatsen. Meerdere 

studies hebben aangetoond dat er meer klachten opduiken bij koeling met airco, dan in gebouwen die op een natuurlijke 

manier ventileren. Hieruit blijkt dat 90% van de ondervraagden natuurlijke ventilatie verkiest boven een airconditioning. 

healthy Building concept

Het Healthy Building Concept (HBC) biedt een alternatief en creëert een gezonde 

en aangename binnenomgeving zonder energieverspilling (conform het Kyoto-

protocol). HBC garandeert een goede luchtkwaliteit dankzij natuurlijke ventilatie 

en aangename temperaturen in de zomer dankzij externe zonwering en intensieve 

nachtventilatie. In bedrijven zorgt dit voor een verhoogde productiviteit van 

de werknemers en een verhoogd rendement. Gebouwen die volgens het HBC 

gebouwd worden, zijn voordeliger voor de eigenaar, de gebruikers en het milieu. 

de noodzaak van een zonwering 

Zongerichte gebouwen en woningen met grote glaspartijen in het zuiden bieden 

veel voordelen. Het visuele contact met de omgeving en de natuurlijke lichtinval 

is voor velen heel belangrijk. Maar in de zomer kan dit leiden tot onaangename 

effecten zoals oververhitting of storende reflecties. 

De eff iciëntie van zonwering hangt sterk af van haar positie. Buitenzonwering 

houdt de zonnestralen tegen vóórdat ze het glas kunnen bereiken. Zo wordt het 

serre-effect uitgeschakeld, de ongewenste opwarming van het gebouw sterk 

gereduceerd en neemt de noodzaak om de ruimte te koelen af.

ICARUS® RENSON, Waregem (BE) arch. : J. Crepain
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Om te beantwoorden aan de toenemende vraag naar esthetische, multifunctionele 
gevelelementen, heeft RENSON haar gamma schuifpanelen nog verder uitgebreid. 
De SUNCLIPS® en ICARUS® PATIO-panelen zijn schuivende cassettes, waarbij de 
lamellen geschroefd zijn tussen verticale kopschotplaten.
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 kantelbare lamellen 
beschikbaar : LOGGIA® SCREEN of LG.130/ICA.125M

t o e pa s sin g e n

Multifunctionele gevelelementen 
 • Zonwering 
 • Intensieve ventilatie 
 • Visuele afscherming 
 • Afsluit ing 
 • Lichtregeling 
 • Muggenscherm 
 • Gedeeltelijke verduistering 

t ec hnis c he k e n m e r k e n 

 • Prof ielen in geëxtrudeerd aluminium 
 • Esthetische kwaliteitsafwerking 
 • Thermisch gelakt in alle RAL-tinten op 60-70µ of geanodiseerd op 20µ 
 • Gemonteerd in de fabriek en montageklaar geleverd, maatwerkproductie 
 • Eenvoudig en f lexibel in gebruik 
 • Kwaliteitsaccessoires 
 • Stevig en stabiel 

pa r a me t e r s

Elk type paneel wordt gekenmerkt door zijn eigenschappen op vlak van visuele 
openheid en zonwering. De visuele openheid wordt weergegeven door de 
waarde OV (= O/P), de loodrechte visuele opening; hoe groter OV, hoe meer 
doorzicht door de panelen. 
De zonwering wordt gekenmerkt door AS : de uiterste hoek van zoninstraling; 
hoe kleiner AS, hoe eff iciënter de zonwering.
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lg.040 + l.050.21

Normale maximale afmetingen :

(*) Qb: Basiswinddruk volgens de norm ENV 1991-2-4 (1995)
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Qb (*) Typische afmeting l x h (mm x mm)

650 Pa 1100 x 2500

800 Pa 900 x 2500

1250 Pa 800 x 2240

Loodrechte visuele opening OV: 30,3 %
Uiterste hoek van de  zoninstraling AS: 33°
Lamelstap : 66 mm

Qb (*) Typische afmeting  l x h (mm x mm)

650 Pa 1100 x 2600

800 Pa 1000 x 2500

1250 Pa 800 x 2320

Loodrechte visuele opening OV: 19,4 %
Uiterste hoek van zoninstraling AS: 18°
Lamelstap : 50 mm

LOGGIA® LG.040 is een kader dat wordt gekenmerkt door een minimale dikte 

voor hoogtes tot ongeveer 2500 mm, waarbij steeds rekening wordt gehouden 

met de plaatselijke winddruk die op het systeem inwerkt. Kaders van het type 

LG.040 kunnen met verschillende soorten lamellen worden gevuld : L.050.21 en 

L.066.21. Bij beide lamellen liggen de hoek en de afstanden tussen de lamellen 

vast.
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Ref. Jardin des Sens • Arch. : AKTIS Architecture - 38000 Grenoble
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Het LOGGIA® LG.065 kader is ontworpen voor grotere hoogtes tot 

meer dan 3000 mm, waarbij steeds rekening wordt gehouden met de 

plaatselijke winddruk die op het systeem inwerkt en in functie van het 

soort lamel dat wordt ingebouwd. Kaders van het type LG.065 kunnen 

met verschillende soorten lamellen worden gevuld : L.066.P en L.066.01. 

Bij de beide lamellen liggen de hoek en de afstanden tussen de lamellen 

vast. 

(*) Qb: Basiswinddruk volgens de norm ENV 1991-2-4 (1995)

lg.065 + l.066p
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Qb (*) Typische afmeting  l x h (mm x mm)

650 Pa 1000 x 3220

800 Pa 1000 x 3010

1250 Pa 800 x 2790

Loodrechte visuele opening OV: 0 %

Uiterste hoek van de zoninstraling AS: 0°

Lamelstap : 66 mm

Qb (*) Typische afmeting  l x h (mm x mm)

650 Pa 1300 x 6000

800 Pa 1200 x 6000

1250 Pa 1000 x 5510

Loodrechte visuele opening OV: 73,9 %

Uiterste hoek van de zoninstraling AS: 45°

Lamelstap : 66 mm

lo g gi a ®lg .0 65
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Appartementen, Kirchberg (Luxemburg)



w w w . r e n s o n . e u8

De LOGGIA® LG.130 kaders zijn extra stevige kaders, die werden 

ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor zonweringspanelen 

tot 6000 mm hoogte. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de 

plaatselijke winddruk die op het systeem inwerkt en in functie van het 

soort lamel dat wordt ingebouwd. Kaders van het type LG.130 kunnen 

met verschillende soorten lamellen worden gevuld : ICA.125, ICA.150, 

ICP.150 en SE.130. De lamellen kunnen onder verschillende hoeken en op 

verschillende onderlinge afstanden worden geplaatst. De volgende tabel 

stelt twintig verschillende mogelijkheden voor. Andere configuraties zijn 

mogelijk op aanvraag.

AS : Uiters te hoek van de zoninstral ing • OV : Loodrechte v isuele opening • Def ini t ies : z ie pagina 3
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Soort lamel hoek 
(°)

lamelstap 
(mm)

as (°) oV (%)

ICA.125 90 125 45 80,0

ICA.125 75 125 37 70,8

ICA.125 75 150 44 75,7

ICA.125 60 125 30 48,4

ICA.125 60 150 39 57,0

ICA.125 60 175 46 63,1

ICA.125 45 125 22 28,3

ICA.125 45 150 35 40,3

ICA.125 45 175 44 48,8

ICA.150 59 150 29 46,0

Soort lamel hoek 
(°)

lamelstap 
(mm)

as (°) oV (%)

ICA.150 59 200 44 59,5

ICA.150 45 150 22 27,8

ICA.150 45 200 42 45,9

ICP.150 45 150 15 15,3

ICP.150 45 200 41 36,5

SE.130 60 130 30 46,8

SE.130 60 160 40 56,8

SE.130 45 130 22 27,5

SE.130 45 160 37 41,1

SE.130 45 190 47 50,4

vo o r beelden

lo g gi a ®lg .130
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Ref. Spoorweglaan Kortrijk (BE)
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SUNCLIPS® en ICARUS® PATIO zijn schuifpanelen opgebouwd uit zonweringslamellen geschroefd tussen 2 vlakke eindplaten. 

Dit montageprincipe ligt aan de basis van de grote flexibiliteit van dit product, door de keuze voor toepassing van verschillende 

types lamellen, geplaatst op verschillende onderlinge afstand of met een verschillende hellingshoek. 

De PATIO schuifpanelen vallen vooral op door de slankheid en elegantie van de eindplaten.

De maximale afmetingen van de panelen zijn in functie van de gekozen profielen, en van de plaatselijke winddruk die op het 

systeem inwerkt.

S un c l ip S ® e n  ic a ru S ® paT io

80

Y

X

Y

X

100

90

Y

70

X

Y

X

45°

96

25
.9

22
°

37
°

65
.8

16
0

45°

75 36
.5

38
°

30°

12
0 68 39

°

30°

eVo.96

80

Y

X

Y

X

100

90

Y

70

X

Y

X

45°

96

25
.9

22
°

37
°

65
.8

16
0

45°

75 36
.5

38
°

30°

12
0 68 39

°

30°

ica.100

80

Y

X

Y

X

100

90

Y

70

X

Y

X

45°

96

25
.9

22
°

37
°

65
.8

16
0

45°

75 36
.5

38
°

30°

12
0 68 39

°

30°

eVo.130

80

Y

X

Y

X

100

90

Y

70

X

Y

X

45°

96

25
.9

22
°

37
°

65
.8

16
0

45°

75 36
.5

38
°

30°

12
0 68 39

°

30°

icp.060

AS : Uiters te hoek van de zoninstral ing • OV : Loodrechte v isuele opening • Def ini t ies : z ie pagina 3

Soort lamel hoek 
(°)

lamelstap 
(mm)

as (°) oV (%)

EVO.96 45 96 22 27

EVO.96 45 115 35 39

EVO.96 45 135 45 48

EVO.130 45 130 22 28

EVO.130 45 160 36 41

EVO.130 45 190 47 50

ICA.100 0 100 45 77

ICA.100 0 120 50 81

ICA.100 15 100 37 70

ICA.100 15 120 44 75

ICA.100 30 100 30 48

ICA.100 30 120 39 57

ICA.100 30 140 46 63

ICA.100 45 120 22 28

ICA.100 45 120 35 40

ICA.100 45 140 44 49

ICA.125 0 125 45 80

ICA.125 0 150 50 83

Soort lamel hoek 
(°)

lamelstap 
(mm)

as (°) oV (%)

ICA .125 15 125 37 71

ICA .125 15 150 44 76

ICA .125 30 125 30 48

ICA.125 30 150 39 57

ICA .125 30 175 46 63

ICA .125 45 125 22 24

ICA.125 45 150 35 40

ICA.125 45 175 45 49

ICP.060 0 60 40 83

ICP.060 0 75 47 87

ICP.060 15 60 32 58

ICP.060 15 75 42 67

ICP.060 30 60 25 36

ICP.060 30 75 38 49

ICP.060 30 90 48 57

ICP.060 45 60 17 18

ICP.060 45 75 36 34

ICP.060 45 90 48 45
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Ref. Candy Wharf, Copperfield Road - London (UK)
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omschrijving

LOGGIA® SCREEN combineert de eigenschappen van verschillende materialen 

en systemen tot een oplossing die opvalt door haar elegantie, f lexibiliteit 

en eff iciëntie. Deze nieuwe ontwikkeling werd ontworpen naar model van de 

standaard LOGGIA®, een schuifpaneel met aluminium lamellen.

LOGGIA® SCREEN is een systeem van schuifpanelen met doek, dat het 

mogelijk maakt de licht- en warmtetoetreding naar wens te beheren, door de 

positie van de panelen aan te passen in functie van de behoefte.

Bovendien kan, in functie van de gewenste gecombineerde eigenschappen 

van zonwering en doorkijk, voor de invulling van de panelen gekozen worden 

uit een ruim gamma van hoogperformante zonweringsdoeken.

technische kenmerken

• Prof ielen in geëxtrudeerd aluminium

• Kadertype LG.040 of LG.065

• Ingebouwd systeem voor permanente doekspanning

• Gemonteerd in fabriek en montageklaar geleverd, maatwerkproductie

• Hoogwaardig onderhoudsvrij schuifbeslag

materialen

• Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66

• Screendoek op basis van gecoat voorgespannen polyesterweefsel 

 (Soltis® 86) – verkrijgbaar in een ruim assortiment kleuren

 Andere doektypes mogelijk op aanvraag

oppervlaktebehandeling

Aluminiumonderdelen :

• Geanodiseerd (20 micron) F1

• Polyester poederlak (60-70 micron) in RAL-kleuren

lo g gi a ® S c r e e n

Nieuw!
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lo g gi a ® lg .130/ic a .125M

Om de zonnewarmte en het natuurlijk daglicht nog beter te kunnen beheren, 

heeft RENSON de mogelijkheid gecreëerd om de LOGGIA® LG.130 te voorzien 

van manueel kantelbare lamellen ICA.125. Dit systeem maakt het niet alleen 

mogelijk om het paneel naar de gewenste positie te verschuiven.  De lamellen 

kunnen bovendien geroteerd worden naar hun ideale positie in functie van de 

stand van de zon of de gewenste verduistering.

ToepaSSing

• Zonwering

• Intensieve ventilatie

• Visuele afscherming

• Natuurlijk l icht regelen

• Verduistering regelen

producT

• Kader LOGGIA® LG.130

• Lamel ICA.125

• Uitgerust met kwalitatief schuifbeslag

TechniSche KenMerKen

• Prof ie len in hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium 

• Kwal i tat ieve en esthet ische afwerking

• Gemoffeld in al le RAL-kleuren (60-70 micron) of geanodiseerd (20 micron)

• Maatwerk

• Lever ing van afgewerkte gehelen met fabr ieksgarant ie

• Eenvoudige bediening

• Verschi l lende toepassingsmogel i jkheden

 -  Schuivend : enkelvoudig en symmetr isch

 -  Vast

• Gemotor iseerd of manueel schuivend paneel

• Manueel kantelbare lamel len

• Lamel len per 15° verstelbaar (7 standen)

• Afwerking met hoog kwal i te i tsbeslag

• Maximaal toelaatbare afmetingen op aanvraag

Nieuw!
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S c huif S yS T e Me n

Afhankelijk van de situatie en van de wensen van de gebruiker kan gekozen 

worden voor verschillende schuifsystemen:

• EEnvoudig schuivEnd.

In deze toepassing worden de panelen individueel bediend. Elk paneel kan 

zonder invloed op andere panelen, in de gewenste positie geplaatst worden.

• symmEtrisch schuivEnd.

Dit systeem omvat telkens twee onderling met elkaar verbonden panelen. 

De panelen zijn zo gekoppeld dat ze symmetrish ten opzichte van elkaar 

bewegen. 

• tElEscopisch schuivEnd

Voor toepassingen waarbij bredere raamoppervlakken moeten afgeschermd 

worden in één beweging kan geopteerd worden voor telescopisch verbonden 

panelen. Hierbij worden twee of meer panelen ondeling zo aan elkaar 

gelinkt dat ze bij bediening telescopisch uit- of achter elkaar schuiven. De 

verschillende panelen bewegen elk in een verschillende rail, en worden in 

open positie netjes achter elkaar geparkeerd. 
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B e d i e n i n g

De hiervoor beschreven zonweringspanelen kunnen behalve als schuifpanelen ook 
op andere wijzen toegepast worden, zoals vaste plaatsing of als vouwsystemen.”

Vaste panelen
Waar de flexibiliteit van bewegende elementen niet noodzakelijk is, kunnen de 
verschillende types zonweringspanelen ook toegepast worden als vaste zonne- of 
windschermen.

Vouwpanelen
Alleen met LG.040
Het vouwsysteem is uitsluitend beschikbaar in een maueel bediende versie.

a n d e r e  T o e p a S S i n g e n

Alle schuifsystemen kunnen uitgerust worden met manuele of gemotoriseerde 

bediening.

Bij gemotoriseerde bediening bestaat de keuze uit twee stystemen :

• 230V-motor voor bediening met eenvoudige schakelaar of voor aansluiting op het 

bedieningssysteem van het gebouw 

• 12VDC-motor met bijhorende besturingsunit, als geheel aan te sluiten op 

elektrische voeding 230V.

Ref. Jardin des Sens
Arch. : AKTIS Architecture - 38000 G

renoble



renson : uw partner in natuurl i jke vent il at ie en zonwer ing

renSon projects • IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 6 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 07 • Fax +32 (0)56 62 71 47 • info@renson.be • www.renson.eu

RENSON behoudt z ich het recht voor technische wijz igingen in de hierna besproken produc ten aan te 
brengen. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu
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RENSON kent een r i jke tradit ie in innovat ies en bouwt s inds 1909 aan een 

jarenlange ervar ing. Nu prof i leert RENSON zich als onbetwiste markt le ider 

in natuurl i jke vent i lat ie en zonwering. Sinds 2003 werken wij  vanuit een 

opmerkel i jk gebouw in Waregem langs de autosnelweg E17 Kortr i jk-Gent. 

Het complex is een toepassing van ons Healthy Bui ld ing Concept en staat 

model voor onze technologische professional i te i t  en kunnen. 

RENSONS hoogste pr ior i te i t  is het creëren van een gezond binnenkl imaat. 

En dit  is meer dan louter een trend. Wij ontwikkelen en commercial iseren 

producten die bi jdragen tot een laag energieverbruik. En zo vormt RENSON 

een belangri jke schakel in de toepassing van het k l imaatverdrag van Kyoto.

r en s on heef t he t allema al in huis :

• Onze multidisciplinaire R&D afdeling werkt samen met toonaangevende Europese 

onderzoeksinstellingen. Het resultaat is heel wat innoverende concepten en producten.

• Binnen een oppervlakte van 75.000 m2 huizen onze automatische poederlak installatie, 

anodisatie eenheid, kunststofspuitgieterij, matrijzenbouw, montageafdeling en magazijn. 

Dankzij deze verticale integratie levert RENSON kwalitatief hoogstaande producten af. 

• Onze verkoop- en marketingafdeling heeft haar hoofdzetel in België. Daarnaast zijn 

er vestigingen in Frankrijk en Groot-Brittannië en zijn wij ook actief over de Europese 

grenzen heen.

• De diversiteit en competentie van het RENSON projectteam zijn onze waarborg voor 

de juiste oplossing voor uw bouwproject. Het uitbouwen van een constructieve lange 

termijnrelatie met alle bouwspecialisten staat bij ons voorop.  

© Renson Sunprotection NV, Waregem, 2008

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag wor-
den verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of 
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-
kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever


