
Optimaal beheer van zonlicht en zonnewarmte

Esthetisch en functioneel

Volledig roestvrij

Unieke hoekoplossing

Modulaire opbouw

Woningen of kantoorgebouwen

Uitgebreide projectoplossingen

Eenvoudig te plaatsen

Structurele
zonwering

SUNCLIPS
®



SUNCLIPS
PRINCIPE

Binnen het Healthy Building Concept dat zorgt voor een
aangenaam koel binnenklimaat in de zomermaanden, is het 
verminderen van de thermische belasting één van de belangrijkste
pijlers. De lamellen onderscheppen het direct zonlicht en vermijden
hinderlijke lichteffecten zonder daarbij het uitzicht op de omgeving
te belemmeren. Bovendien heeft zonwering een gunstige invloed
op de productiviteit van de mensen die in het gebouw werken en
op de koelingskosten tijdens de zomermaanden.

De SUNCLIPS is een stabiel horizontaal of verticaal uitkragende
zonwering, die overal past en geen technisch onderhoud vergt. De
combinatie van deze zonwering en een natuurlijke afkoeling biedt
een concreet en energiezuinig alternatief voor airconditioning en
laat daarenboven alle ruimte voor creativiteit toe. 

Bovendien zorgt het voor een daling van het energieverbruik
(= E-peil) met gemiddeld 5 eenheden (EPR verplicht vanaf
begin 2006).

OPBOUW EN MONTAGE

Het SUNCLIPS-systeem kan horizontaal of onder een hellend vlak
(tot 30°) geplaatst worden, om op die manier het gewenste
schaduweffect te bereiken. Ook een verticale oplossing kan
voorzien worden. RENSON voorziet voor hoeken een unieke
hoekoplossing.

Eerst worden de draagprofielen (inclusief de gemonteerde
lamellenhouders) aan de muur bevestigd met aluminium consoles.
Daarna wordt het sierprofiel aangebracht en uitgelijnd d.m.v. de
glijdende bevestigingen. Vervolgens worden de C-vormige lamellen
in de houders geklikt met behulp van een praktisch clipsysteem.
Om een diffuus licht te verkrijgen kunnen geperforeerde lamellen
gebruikt worden.

Lamellen

Afwerkingen

Alle gebruikte materialen voor de SUNCLIPS zijn roestvrij.
Kunststof onderdelen zijn verkrijgbaar in lichtgrijs en zwart.
Aluminium onderdelen zijn natuurkleurig geanodiseerd (20
micron) of gemoffeld in het gewenste RAL-kleur (60-70 micron).
De extrusieprofielen zijn beschikbaar op 6 meter of op maat.

Onze studiedienst zal voor elk project een aparte studie
maken om zo nauwkeurig mogelijk aan uw eisen te
voldoen en om de veiligheid van de constructie te
verzekeren.
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Sunclips®Evo 96 horizontaal

Sunclips®Evo 130 horizontaal
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"Renson behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen"


