Uw perfecte
zonwering !

VENTILATION
SUNPROTECTION
OUTDOOR

Inhoud
Inleiding		

2

3

Zonweringsoplossingen van RENSON®
Verticale doekzonwering
Horizontale doekzonwering
Structurele aluminium zonwering
Schuifpanelen

11
17
27
33
39

Algemeen
Goed om te weten
Kleurkeuze
Onze RENSON® ambassadors

45
49
53

Overzicht		

54

EXIT5			

59

Comfort op maat
met RENSON®
buitenzonwering
Een comfortabele en energiezuinige woning leeft mee
met de omgeving. Daarom is het essentieel om voor oplossingen te kiezen die u net dát comfort bieden dat u
zoekt, elke dag opnieuw.
Iedereen weet dat zuidelijk gerichte ramen het waardevolle natuurlijk licht in de woning binnenbrengen. Maar
dit natuurlijk licht is soms ook een bron van discomfort,
door bijvoorbeeld te hoge temperaturen in de zomer of
verblinding bij een laagstaande zon.
Daarom creëert RENSON®, trouw aan de slagzin
‘Creating Healthy Spaces’, duurzame oplossingen met
oog voor design en een optimaal leefcomfort. Doorgedreven onderzoek en een jarenlange expertise leren ons
dat het risico op oververhitting eenvoudig kan vermeden
worden door de intelligente combinatie van efficiënte
zonwering die de opwarming van de woning tegenhouden, met maximaal behoud van het zicht naar buiten.
Ontdek in deze brochure hoe de RENSON® producten
uitblinken in performantie, design en kwaliteit, ontwikkeld voor uw leefplezier!
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De

zon in huis wanneer
u dat wenst

Fixscreen® 100EVO
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3 manieren om de zon te weren
■ Binnenzonwering onder de vorm van
gordijnen, schermen of doeken, is een goede en relatief
goedkope manier om de zonnestralen tegen te houden.
Het is echter geen optimale oplossing, omdat de warmte
uiteindelijk toch binnenkomt.



■ Zonwerende beglazing zorgt ook voor de
bescherming tegen overmatige zonnewarmte. Het nadeel
is echter dat deze ook tijdens de winterperiode de inval
van zonlicht beperkt en dus minder warmte binnenlaat.



■ Buitenzonwering,

structureel of doek, is de
meest efficiënte manier van zonwering. Ze vermijdt een
directe straling van de zon door het glas. De inval van natuurlijk licht en warmte kunnen dus gecontroleerd worden
naargelang de situatie.
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intense plezier van een
gezonde en comfortabele
Het

Fixscreen® 150EVO
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leefruimte

Waarom kiezen voor
buitenzonwering?
Door voldoende vensters te voorzien trachten wij natuurlijk licht zoveel mogelijk in onze woningen binnen te
laten schijnen. Maar omdat de intensiteit van het natuurlijk licht veranderlijk is onder invloed van bewolking,
seizoen of tijdstip terwijl het gewenste comfort in onze
woning constant is, dringt een goed beheer van dit natuurlijk licht zich op.
Bij ongecontroleerde inval van zonlicht kan de overvloed aan natuurlijk licht het binnencomfort immers ernstig verstoren door :
• oververhitting (broeikaseffect)
• verblinding
• verkleuring van meubilair, vloer of gordijnen
• weerkaatsing in TV- en computerschermen
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Buitenzonwering, de enige garantie
voor comfort op 3 niveaus !
■ Thermisch comfort
De samenstelling van de gevels en het dak van een gebouw en de oriëntatie van de glaspartijen liggen aan de basis
van oververhitting. Hoe meer glas op de zuidgevel, hoe meer kans op oververhitting.
Om oververhitting tegen te gaan is buitenzonwering de enige goede oplossing omdat ze verhindert dat de
warmtestraling het venster en dus ook de binnenruimte kan bereiken. 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

■ Esthetisch Comfort
Naast deze essentiële functionele waarden, hebben de meeste types buitenzonwering ook een belangrijke esthetische impact op uw gebouw. De doeken van de doekzonwering kunnen in een hele reeks designkleuren uitgevoerd
worden. Ook afbeeldingen met digitale print zijn mogelijk. Een weloverwogen keuze zal er bijgevolg voor zorgen
dat uw energiezuinige woning er op zijn best uit ziet!
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Verticale doekzonwering

Horizontale doekzonwering

Structurele aluminium zonwering

Schuifpanelen

verticale
doekzonwering
horizontale
doekzonwering

De 4 soorten buitenzonwering van RENSON®,
voor iedere bouwstijl de gepaste oplossing

■ Verticale doekzonwering - Fixscreen® EVO

Structurele
aluminium zonwering

weert de warmte bij verticale beglazing
kan ook vrijstaand of bij grote glaspartijen

■ Horizontale doekzonwering - Topfix®
weert de warmte bij lichtstraten, skylights en veranda’s

■ Structurele aluminium zonwering
weert de warmte door vaste of beweegbare aluminium systemen

■ Schuifpanelen - Loggia®
schuifpanelen

weert de warmte door beweegbare aluminium schuifpanelen bij verticale beglazing
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Kiezen voor doekzonwering of
Waarom kiezen voor doekzonwering?
■

Design
RENSON® legt de lat hoog op vlak van design. Met een uitgebreide kleurkeuze voor het doek en de aluminium
onderdelen, een discrete integratie in uw gevel en een rimpelloos doek vormt de doekzonwering één geheel met uw
woning.

■

Comfort
Doekzonwering zorgt niet alleen voor een comfortabel binnenklimaat in huis, maar voorkomt ook vervelende reflecties
of verblinding. Voor extra comfort kan uw d
 oekzonwering volledig geautomatiseerd worden, zo zorgt het systeem
steeds voor een optimale temperatuur ook als u niet thuis bent.

■

Duurzaamheid
Het vernieuwde geleidingssysteem (Smooth technology) zorgt voor een nog betere windresistentie en een uiterst soepele werking van uw doekzonwering. Dankzij een perfecte installatie door een erkend dealer en de beste garantie
op de markt geniet u jarenlang van uw zonwering, zonder zorgen.

Fixscreen® 100EVO
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verticale
doekzonwering

structurele aluminium zonwering
Waarom kiezen voor structurele aluminium
zonwering of schuifpanelen?

horizontale
doekzonwering

Voor de realisatie van een optimale zonwering kan eveneens gekozen worden uit een ruim gamma vaste of beweegbare
aluminium systemen.
Er kan geopteerd worden voor horizontale luifels boven het raam. Dergelijke luifels bieden tijdens de zomer een
goede beschaduwing zonder het uitzicht naar buiten te verstoren, en laten tijdens de winter, bij lage stand van de zon, de
aangename zonnewarmte in uw gebouw binnenschijnen.
Een tweede optie zijn vaste of beweegbare aluminium lamellen die verticaal voor de ramen worden bevestigd aan een
verankerde draagstructuur op de gevel.

schuifpanelen

Structurele
aluminium zonwering

Indien meer flexibiliteit gewenst is, bieden de diverse types schuifpanelen een oplossing. Deze schuifpanelen kunt u
naar wens manipuleren hetzij om uw ruimte te beschermen tegen rechtstreekse zoninstraling, hetzij om de zon binnen te
laten schijnen.

Icarus®
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km/h
TESTED &
WARRANTY

12 BEAUFORT

horizontale
doekzonwering

RENSON® optimaliseert de producten continue om het comfort, de uitstraling
en duurzaamheid naar een steeds hoger niveau te tillen. Druktesten, windtesten
en testen op weersbestendigheid garanderen de kwaliteit van een RENSON®
Fixscreen® EVO.
De Fixscreen®-technologie in combinatie met de Smooth®-technology resulteert in
een extreme windbestendigheid. Dankzij het ingenieuze ritssysteem zit het doek
in elke positie windvast. Door de afboording met symmetrische rits langs beide
zijden zit het geheel stevig gevat in de ritsgeleiders.

verticale
doekzonwering

Fixscreen® EVO: resultaat van doordachte
technologie & ontwikkeling

Testen, onder observatie van een onafhankelijk testlabo hebben aangetoond dat
de Fixscreen® EVO bestand is tegen windsnelheden tot 130 km/u in gesloten
positie. Dit komt overeen met een orkaan van 12 Beaufort. Dit bewijst dat
de Fixscreen® EVO de meest windbestendige doekzonwering is. Bekijk
de windtunneltest voor grote afmetingen van doekzonwering (tot 4 m breed of
hoog) op ons YouTube-kanaal op www.renson.eu.

Structurele
aluminium zonwering

YEARS
GENERAL
WARRANTY

Uw investering loont, jarenlang

■ 5 jaar garantie op alle gebreken die zich voordoen bij normaal
gebruik en onderhoud
■ 7 jaar garantie op de Fixscreen®-technologie*

YEARS
COATING
WARRANTY

schuifpanelen

Alle gebruikte materialen zijn van een hoogstaande kwaliteit.
U geniet jarenlang onbezorgd van uw doekzonwering.
RENSON® garandeert:

YEARS
FIXSCREEN-TECHNOLOGY
WARRANTY

■ 10 jaar garantie op het lakwerk van de aluminium onderdelen

*

rits blijft in zijgeleider en optimale hechting van rits aan doek
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Fixscreen® 100EVO
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verticale
doekzonwering

Verticale doekzonwering

■ Fixscreen® Mono AKEVO
Deze verticale zonwering met Fixscreen®-technologie wordt in de architectuur van uw woning geïntegreerd. Hierdoor biedt ze een grotere meerwaarde. Deze doekzonwering helpt mee aan het realiseren
van een gezond binnenklimaat in uw woning met meerwaarde op
visueel, thermisch en extra akoestisch comfort.

horizontale
doekzonwering

■ Fixscreen® EVO
Dankzij de Fixscreen®-technologie zit uw zonwerend doek in iedere
positie windvast en behoren klapperende en stukgescheurde doeken
tot het verleden. De aluminium zijkappen zorgen voor een nog grotere stabiliteit en geven een esthetische meerwaarde aangezien ze
samen met de profielen gelakt kunnen worden.

Fixscreen®-technologie - windvast

Structurele
aluminium zonwering

3 in 1

■ Fixvent® Mono AKEVO (ventilatie en zonwering)
De Fixvent ® Mono AK EVO zorgt naast zonwering ook voor ventilatie
met de ramen dicht en is tochtvrij door een zelfregelende klep die
de wind afremt. Dankzij de Fixscreen®-technologie in iedere positie windvast t.e.m. 130 km/u. De screen kan bovendien in gesloten toestand als muggenraam gebruikt worden.

➊ Bestaande ramen:
➋

➌

Fixscreen® EVO
Plaatsing nieuwe
ramen: Fixscreen® EVO,
Fixscreen® Mono AK EVO,
Fixvent® Mono AK EVO
Toepassing veranda’s:
Fixscreen® EVO

Voordelen
■ Windvast in iedere positie
■ Insectenwerend in gesloten
positie
■ Onderhoudsvriendelijk

schuifpanelen

Toepassingen

■ Behoud van privacy
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Fixscreen® 150EVO
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Stijlvolle afwerking met oog voor design
De kast, de zijgeleiders en de onderlat bepalen de look van uw Fixscreen® EVO. Deze zijn gemaakt uit aluminium profielen
en zijn beschikbaar in alle RAL-kleuren. Dit zorgt voor een perfecte integratie met uw buitenschrijnwerk en gevel. Stem de
kleur van uw doekzonwering overeen met de stijl van uw gevel. (zie pagina 50 voor meer informatie over de kleurmogelijkheiden)
Bij de installatie van de kast heeft u verschillende mogelijkheden.
Voor nieuwbouw of grote renovaties kan de Fixscreen® EVO verborgen worden ingewerkt. Wanneer inbouw van de kast niet
mogelijk is kunt u kiezen tussen twee types afwerking van de kast:
• Square design met een minimalistische uitstraling
• Softline design met een zacht gebogen lijn in het profiel
Kast Square design

Kast Softline design

Met Fixscreen® 150EVO geniet u bovendien optimaal van uw glasoppervlak want de onderlat verdwijnt volledig in de kast.*

Voorbouw voor het raam

*
*

Inbouw voor het raam

Opbouw op het raam

Indien de doekhoogte kleiner is dan 2,70 m (Fixscreen® EVO Slim & Fixscreen® 150EVO)
In geval bij Fixscreen® 100EVO square, Fixscreen® Mono AKEVO & Fixvent® Mono AKEVO verdwijnt de lasnaad in de onderlat
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Details maken
het verschil

Fixscreen® 150EVO
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verticale
doekzonwering

Een veelzijdige oplossing
De Fixscreen® EVO doekzonwering is mogelijk voor een raamoppervlakte tot maar liefst 22 m²,
met behoud van een strak doek vanwege de windvaste Fixscreen®-technologie. U hoeft enkel
rekening te houden met een maximale hoogte of breedte van 6 m.

schuifpanelen

Structurele
aluminium zonwering

horizontale
doekzonwering

De Fixscreen® EVO is bovendien ook insectenwerend in gesloten positie. Dit laat u toe om uw huis
intensief te ventileren zonder vervelende insecten die binnendringen.

Fixscreen® 150EVO
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Fixscreen® 150EVO
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verticale
doekzonwering

Wie kiest voor de nieuwe Fixscreen® EVO,
kiest voor een snelle en veilige
installatie en eenvoudig onderhoud

horizontale
doekzonwering

De Fixscreen® EVO is voorzien van meerdere gepatenteerde technologieën die de installatie
vergemakkelijken.

■ Het unieke Connect&Go® systeem zorgt voor het
eenvoudig aansluiten van de motor zonder geknoei met
kabels en vergemakkelijkt snel en proper onderhoud.

Structurele
aluminium zonwering

■ Click&Safe® zorgt voor een veilige installatie van de
doekrol, in geval van verborgen installatie van de
kast. Bij installatie klikt de doekrol eenvoudigweg
in de kast, waardoor de installateur zijn
handen vrij heeft om de installatie veilig af te
ronden.

schuifpanelen

■ U-Safe® is een schakelaar die toelaat de
stroom te onderbreken zonder kabels
te moeten losmaken. Zo werkt uw
installateur veilig aan uw doekzonwering
en gebeurt het programmeren ervan in
een handomdraai. Bij geautomatiseerde
doekzonwering kan de glazenwasser
op die manier uw vensters veilig reinigen
ook als u niet thuis bent, zonder risico op
beschadiging!
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Wens je meer info?
Fixscreen 150
®
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EVO

F met Crystalvenster

Vraag deze brochure aan voor uw
terrasoverkapping via:
www.renson-outdoor.be

zomer !
Verleng je

ATION
VENTIL
ION
SUNPR OTECT
OR
OUTDO

verticale
doekzonwering

Fixscreen® EVO,
kan ook vrijstaand,
los van een raam

horizontale
doekzonwering

De Fixscreen® F-reeks (Freestanding) werd speciaal
ontwikkeld voor integratie in bestaande structuren
zoals:
■ Balkonafsluiting
■ Carport

EVO

F
Structurele
aluminium zonwering

Terrasoverkapping Algarve® met Fixscreen®

Terrasoverkapping Algarve® met Fixscreen®

EVO

schuifpanelen

■ Terrasoverkapping: uw bestaande
overkapping of kies voor een RENSON®
terrasoverkapping: Lagune®, Algarve®,
Camargue®

met Crystalvenster
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Wens je meer info?
Fixscreen® 100evo en Topfix® Max
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Vraag deze brochure aan voor ventilatie
en zonwering voor veranda’s via:
www.renson-hvc.be

a
De verand
omen
van uw dr
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verticale
doekzonwering

Horizontale doekzonwering
voor lichtstraten en veranda’s
■ Topfix® - Topfix® Max

horizontale
doekzonwering

Deze horizontale doekzonwering weert de warmte bij alle horizontale
of schuinliggende beglazing. Topfix® is een motorbediende horizontale
doekzonwering voorzien van een revolutionaire spantechniek met onze
gerenommeerde Fixscreen® - technologie. Hierdoor is het mogelijk om de
ongeëvenaarde spanning van het doek te bekomen. Dankzij de discrete
vormgeving harmoniseert Topfix® perfect met uw woning. Beide systemen
laten toe het doek van boven naar beneden af te rollen als omgekeerd,
naargelang de esthetiek dit vereist. Volledige verduistering is eveneens
realiseerbaar bij binnen- en buitentoepassingen.

Structurele
aluminium zonwering

Met Topfix® Max zijn uiterst grote oppervlaktes mogelijk, tot 30 m2.

Voordelen
■ Garantie tot windsnelheden
van 120 km/u
■ Discrete montage

schuifpanelen

■ Compacte kastafmetingen
■ Tot 30 m2 per module

Topfix®
27

28

verticale
doekzonwering

De bediening van uw
doekzonwering, comfortabel
en eenvoudig

horizontale
doekzonwering

Voor de bediening van uw doekzonwering heeft u meerdere opties. U kan kiezen voor een eenvoudige bediening via de schakelaar of u kan de werking van
doekzonwering automatisch laten verlopen naargelang de zon- of windintensiteit.

Structurele
aluminium zonwering

Met de TaHoma interface van Somfy® kunt u de Fixscreen® EVO ook bedienen
via Smartphone, tablet, pc of zelfs volledig automatiseren met voorgeprogrammeerde tijden. Zo is de werking van de zonwering volledig afgestemd op uw
woonbehoeften.

Uiterst vloeiende en
geruisloze werking

SMOOTH
TECHNOLOGY

schuifpanelen

Dankzij de gepatenteerde ‘Smooth Technology’ van RENSON® kent de
Fixscreen® EVO een uiterst vloeiende en geruisloze werking van de rits in de ritsgeleiders. De unieke slijtvaste laag in de ritsgeleiders maakt de werking van uw
doekzonwering extra duurzaam.
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Fixscreen® 100EVO en schuifpanelen Loggia®
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Uw perfecte zonwering !
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Zonneluifel met Sunclips® EVO
32

verticale
doekzonwering

Horizontale structurele
aluminium zonwering

Structurele
aluminium zonwering

Geadviseerde uitkraging van de zonneluifel
Om een optimaal resultaat te bekomen met uw luifel is het belangrijk dat
de uitkraging correct afgestemd is op de situatie. De oriëntatie van uw
gevel en de hoogte van het te beschaduwen raam zijn daarbij cruciale
elementen. De afmetingen voor uw luifel die Renson® u in bijgaande
tabel adviseert, zijn erop berekend dat 75% van de totale invallende
warmtestraling tijdens de zomer door uw luifel geweerd wordt.

horizontale
doekzonwering

Vooral boven ramen in zuidgerichte gevels bieden horizontale luifels
de ideale oplossing voor het beheer van de warmtetoetreding door
zoninstraling, zonder het vrije doorzicht te belemmeren. Tijdens de
zomer, bij hoge stand van de zon, bieden ze een ideale bescherming
tegen oververhitting. Tijdens de winter, wanneer de zon laag is, laten
ze de warmte in het gebouw binnen. Bovendien zijn deze luifels zeer
onderhoudsvriendelijk.

zomer
zuid
winter
oost / west

U

RH

Advieswaardes voor de uitkraging van een luifel, in functie van :
• de raamhoogte RH
• de oriëntatie van de gevel

Geadviseerde uitkraging U

ZO

Z

ZW

W

1,0 x RH

0,7 x RH

0,4 x RH

0,7 x RH

1,0 x RH

schuifpanelen

Oriëntatie van de gevel

O
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Icarus®
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verticale
doekzonwering

Verticale structurele aluminium zonwering

horizontale
doekzonwering

Waar naast oververhitting tijdens de zomer, ook storende lichtinval gedurende gans het jaar moet vermeden
worden, bieden verticale zonweringsschermen de oplossing. Op plaatsen waar doorzicht van ondergeschikt
belang is, kan geopteerd worden voor een vaste uitvoering. De mate van doorzicht wordt bepaald door het
toegepaste producttype.

■ Vaste uitvoering
Deze kunnen gerealiseerd worden op 2 manieren:
1. Cassette: de lamellen worden geschroefd tussen individuele of gemeenschappelijke eindplaten,
waarmee ze vervolgens aan de gebouwstructuur worden bevestigd. Al dan niet onder een bepaalde
hellingshoek.
2. Quickfix®: de lamellen kunnen, met behulp van het gepatenteerde Quickfix ®-systeem, snel en
eenvoudig g
 eklipst worden op een draagstructuur.

Structurele
aluminium zonwering

■ Beweegbare uitvoering

schuifpanelen

In vele situaties laat de combinatie van eisen op vlak van gewenste zonwering, lichtinval en doorzicht de
keuze voor een vaste zonweringsstructuur niet toe. In deze gevallen zijn meerdere beweegbare systemen
mogelijk, zoals een zonwering met kantelbare lamellen. Dergelijke zonwering is volledig afsluitbaar en laat
dus toe om, bij lage stand van de zon, de vensters volledig af te schermen van de zon. Bij hogere zonnestand,
of op bewolkte dagen, kan de zonwering geopend worden, waardoor opnieuw een goed doorzicht mogelijk
wordt.

Icarus®
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Zonneluifel met Sunclips® EVO
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verticale
doekzonwering

Professionele testen bij RENSON®
■ Beschaduwing

horizontale
doekzonwering

		 Dimensionering zonwering
De RENSON® zonweringen zijn ontworpen om tijdens de zomermaanden de zonnewarmte efficiënt te weren, en desgewenst in de
winter de welgekomen zonnewarmte in het gebouw binnen te laten.
Bij de dimensionering van uw optimale zonwering, wordt rekening
gehouden met de variërende stand van de zon, de oriëntatie van de
gevel, de dimensies van de te beschermen raampartij en uw specifieke wensen met betrekking tot beheersing van natuurlijk zonlicht,
verhinderen van onaangename reflecties of risico op verblinding.

Structurele
aluminium zonwering

■ Stabiliteit (windtunnel)
		Ontwikkeling
		 De RENSON® zonweringen werden ontworpen met behulp van de
nieuwste technieken op gebied van CFD-simulaties en in samenwerking met erkende onderzoekinstellingen zoals WTCB, Von-Karman
Instituut, CSTB, … Alle producten werden bovendien uitvoerig getest
op stabiliteit en duurzaamheid.

schuifpanelen

		 Stabiliteit en dimensionering
		 Voor de verschillende RENSON® producten werden toepassingsvoorwaarden opgesteld, conform de geldende Eurocodes, die gebaseerd zijn op de producteigenschappen en de lokale wind- en
sneeuwbelasting.
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Schuifpanelen Loggia® met aluminium lamellen
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verticale
doekzonwering

Met de zonwerende verticale schuifpanelen kunnen we
de lichttoetreding in de ruimtes zelf beïnvloeden (dynamische zonwering). Bij aangename lichtinval worden de
schuifpanelen van het raam weggeschoven. Bij risico op
oververhitting kunnen we de vensters afschermen van de
zonnestralen door de panelen er helemaal of gedeeltelijk
voor te schuiven. Indien gewenst kunnen de panelen van
het raam weggeschoven worden om het doorzicht door
het venster niet te belemmeren. Wanneer we daarentegen inkijk in de ruimte willen verhinderen kunnen we de
panelen eenvoudig voor de ramen schuiven. De zonwerende schuifpanelen zijn opgebouwd uit frames met:

❶

invulling van aluminium lamellen

Loggialu ®

❷

horizontale
doekzonwering

Schuifpanelen Loggia®

invulling van houten lamellen: vast
Loggiawood®

Privacy

❸

Structurele
aluminium zonwering

invulling van roteerbare houten of aluminium lamellen

invulling met zonwerend doek

schuifpanelen

Loggiascreen® 4fix

Loggiawood® privacy
Al deze verschillende types hebben specifieke eigenschappen op vlak van zonwerendheid en doorzicht. In functie van de
gewenste functionaliteit en esthetiek kan dan op basis van deze eigenschappen de juiste keuze gemaakt worden.
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Icarus® Quickfix
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verticale
doekzonwering

Architecturale oplossingen
op maat

horizontale
doekzonwering

Naast de standaard zonwering en schuifpanelen beschikt RENSON®
nog over een ruim gamma maatwerk oplossingen.
■ Gebogen luifel: zonwerende luifel op basis van gebogen lamellen,
voor montage op gebogen gevels.

■ Hoekoplossingen: voor doorlopende zonwerende luifels over
gebouwhoeken.

Structurele
aluminium zonwering

■ Luifel met Icarus®-lamellen (lensvormige lamellen)

■ Permanente zonwerende wanden
■ Beweegbare zonwerende oppervlakken met manueel of elektrisch
kantelbare, lensvormige lamellen.

schuifpanelen

■ Schuifpanelen met extra grote afmetingen
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Icarus® en Fixscreen®
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EVO

43
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Goed om te weten ...
■ Verbeter het energiepeil van uw woning
De eisen op vlak van energieprestatie van uw woning worden steeds strenger. Het tegenhouden van de zonnestralen in de warme maanden en het binnenlaten van de zonnewarmte in de
koudere maanden verlaagt uw energieverbruik. Uw buitenzonwering kan bovendien voor een
bijkomende E-peilverlaging zorgen.

■ Bescherming tegen insecten!
De Fixscreen® evo doekzonwering in gesloten positie zorgt ook voor een optimale bescherming
tegen insecten. Dit laat toe je woning intensief te ventileren zonder vervelende insecten die binnendringen.

■ Geniet van natuurlijk daglicht
U kan genieten van 100% natuurlijk daglicht zonder storende factor van de
zon. Dit in tegenstelling tot rolluiken of zonwerend glas.

■ Windvastheid tot 130 km/h
Testen onder observatie van een onafhankelijk testlabo hebben aangetoond
dat de Fixscreen® EVO bestand is tegen windsnelheden tot 130 km/u in gesloten positie. Dit komt overeen met een orkaan van 12 Beaufort. Dit bewijst
dat de Fixscreen® EVO de meest windbestendige doekzonwering is.

■ Combineer zonwering met ventilatie
Een optimaal binnenklimaat wordt niet enkel gerealiseerd door een comfortabele temperatuur maar ook door een gezonde luchtkwaliteit. Om de
toevoer van verse lucht te garanderen in combinatie met zonwering kiest u
voor Fixvent® Mono AKEVO.

■ Hou het lawaai buiten
Een bijkomende factor die uw comfort bepaalt is akoestiek.
Kies daarom voor het type Fixscreen® Mono AK EVO met de beste prestatie op
vlak van geluiddemping voor geluidsbelaste gevels.
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Fixscreen® 100EVO & Fixscreen® 150EVO
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Kleurkeuze aluminium
De zichtbare aluminium onderdelen van de doekzonwering (kast, onderlat en zijgeleiders) en structurele zonwering
(profielen, lamellen) zijn beschikbaar in geanodiseerd aluminium of in alle standaard RAL kleuren.
Een selectie* van de meest courante kleuren:

Designers
collection

RAL 1013

RAL 1015

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7030

RAL 8019

RAL 9001

RAL 9007

RAL 9010

RAL 7039

RAL 9016

MAT 7016

MAT 7021

MAT 9001

MAT 7030

MAT 9006

MAT 9007

RYD 7M16

RYD 7M21

MAT 7039

* Gebruik deze tabel enkel als referentie. Kleurverschil in vergelijking met werkelijke RAL-kleur is mogelijk.
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Kleurgamma glasvezeldoeken

Architects’
selection
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SC0103

SC0150

SC0109

SC0105

SC0102

SC0101

SC0140

SC2050

SC0708

SC0108

SC0110

SC0130

SC1011

SC2040

SC0750

SC0709

SC0205

SC0202

SC0606

SC3333

SC0703

SCM16

SC0909

SC0505

SC0207

SC1006

SC3332

SC0740

SCM17

SCM47

SC0808

SC0707

SC3030

SC3301

SC4040

SCM18

SCM48

SCM64

SC1002

SCM31

SC3232

SCM01

SCM19

SCM56

SCM65

SC1010

SCM33

SC3231

SCM02

SCM30

SC0816

SCM73

SC2002

SCM36

SC3131

SC2020

SCM45

Een doek naar uw keuze
Er bestaan verschillende types doeken: lichtdoorlatende doeken en verduisterende doeken. Elk doek
heeft specifieke kenmerken en kleurmogelijkheden. De beste keuze van lichtdoorlatend doek binnen
windvaste zonwering is een glasvezeldoek, met behoud van uw doorkijk naar buiten. Glasvezeldoeken scoren het best op vlak van strakheid en vormvastheid en zijn bovendien zeer goed bestand
tegen vocht en warmte. Bij glasvezeldoeken heeft u de keuze uit meer dan 50 kleuren. De Architects’
selection is een collectie kleuren die erg gesmaakt worden volgens de huidige trends op vlak van
interieur en architectuur (ook voor schuifpaneel Loggiascreen® 4fix).

lichtdoorlatend
doeken

Deze doekzonwering is ook beschikbaar met Crystalvensters, voor een kristalheldere doorkijk naar
buiten. Dit wordt vooral toegepast bij (integratie in) terrasoverkappingen.
Hiernaast vindt u een kleine greep uit onze glasvezeldoekcollectie. De RENSON® Ambassadors
begeleiden u graag in uw keuze voor type doek en kleur.

verduisterende
doeken

Tips bij de keuze van uw doekzonwering
Tip 1

Een doek in een donkere kleur biedt de beste doorkijk naar buiten.

Tip 2

Een doek in een lichtere kleur weerkaatst meer zonnestralen dan een doek in een
donkere kleur.

Tip 3

Een volledig verduisterend doek is de beste keuze voor uw slaapkamers.

Tip 4

Is akoestiek belangrijk? Ga dan voor de Fixscreen® Mono AKEVO, de
doekzonwering met de hoogste akoestische waarden.

Tip 5

Kies voor Fixvent® Mono AKEVO voor een combinatie van zonwering en natuurlijke
toevoer van verse lucht (ventilatie).
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keuze: een
duurzame oplossing
Mijn

Fixscreen® 100EVO
52

Ambassador/ Official Installer
■

Waar kan u best terecht voor de Renson® producten als
eindklant?
		 Om een hoogwaardige expertise en professionele plaatsing van de Renson®
producten te garanderen, hebben we een netwerk van degelijk opgeleide
Ambassadors en Official Installers opgebouwd.
• RENSON® Ambassadors tonen onze producten in hun showroom,
bieden professioneel advies en kunnen u bijstaan tijdens de keuze en
configuratie van het door u gewenste product.

ambassador

• RENSON® Official Installers zorgen ervoor dat het aangekochte
product op een professionele en degelijke manier geplaatst wordt met een
eigen plaatsingsteam. Bovendien garanderen zij een professionele servicedienst na verkoop.
		 1 verdeelpunt kan over beide certificeringen beschikken waardoor deze zowel
de commerciële ondersteuning als de plaatsing perfect garandeert.

■

official installer

Wat zijn de voordelen om te werken met een RENSON®
Ambassador / Official Installer?
• Hij is perfect opgeleid en heeft de nodige expertise over onze producten
• Hij geeft u professioneel advies op maat
• Hij kan een correcte offerte maken
• Hij garandeert een perfecte dienst na verkoop en staat altijd tot uw dienst

U kunt onze RENSON® Ambassadors en Official Installers herkennen d.m.v. officiële
labels rechts afgebeeld.
Zie ook www.renson-sunprotection.be
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Overzicht

Fixscreen® 100EVO

Fixscreen® 100EVO Slim

Fixscreen® 150EVO

110x155

155x150

(in mm)
Type montage (kast afmetingen BxH)
Voorbouw

100 x 100

Inbouw geïntegreerd

143 x 110

Opbouw

100 x100

Oppervlakte screen (BxH)

4000x2700
3500x3000
(10,8 m2)

4000x2700
3000x3500
(10,8 m2)

6000x3400
3200x6000
(22m2)

Oppervlakte screen (BxH) verduisterend doek(2)

2000x2700
(5,4 m2)

2000x2700
(5,4 m2)

4000x4000
(16m2)

Onderlat

26x45

30x45
Verdwijnt in de kast(1)

30x45
Verdwijnt in de kast(1)

Gebruikscomfort

Manueel of elektrisch
(TaHoma)

Elektrisch (TaHoma)

Elektrisch (TaHoma)

Thermisch comfort

Zonwering

Zonwering

Zonwering

Akoestisch comfort

Nee

Nee

Nee

Design

Comfort

Duurzaamheid
7 jaar garantie

Fixscreen®- technologie : rits blijft in zijgeleider (ook bij hoge windbelasting)

5 jaar garantie

op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en geregeld onderhoud

10 jaar garantie

Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen

Gegarandeerde windweerstand(1)
(screen in gesloten toestand voor raamconstructie)

130 km/h

130 km/h

130 km/h(3)

Windklasse EN13561

>WK3

>WK3

>WK3

Smooth technologie

Ja

Ja

Ja

Installatiegemak
Connect&Go®

Ja

Ja

Ja

Click&Safe®

Nee

Nee

Ja

U Safe®

Ja

Nee

Ja

(1) Onderlat verdwijnt in de kast tot en met een hoogte van 2,7 m
(2) Beperking in afmeting screen in combinatie met verduisterend doek (bij buitengebruik)
(3) Windweerstand is afhankelijk van BxH combinatie (zie ons garantiecertificaat)
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Fixscreen® Mono AKEVO

Fixvent® Mono AKEVO

Topfix®

Topfix® Max

NVT

NVT

100x105

202x260

NVT

NVT

NVT

NVT

167 tem 287x132

167 tem 287x132

NVT

NVT

4000x2700
3000x3500
(10,8 m2)

4000x2700
3000x3500
(10,8 m2)

2000x2700
(5,4 m2)

2000x2700
(5,4 m2)

2500x3000
(7,5m2)

5000x6000
(30m2)

30x57
Verborgen lasnaad

30x57
Verborgen lasnaad

40x60

73x140

Elektrisch (TaHoma)

Elektrisch (TaHoma)

Elektrisch (TaHoma)

Elektrisch (TaHoma)

Zonwering
E-peil reductie

Zonwering + ventilatie
E-peil reductie

Zonwering

Zonwering

Ja

Ja

Nee

Nee

Fixscreen®- technologie : rits blijft in zijgeleider (ook bij hoge windbelasting)
op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en geregeld onderhoud
Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen
130 km/h

130 km/h

120 km/h

120 km/h

>WK3

>WK3

>WK3

>WK3

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

NVT

NVT

Ja

Ja

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT
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RENSON®: uw partner in ventilatie en zonwering
RENSON®, met hoofdzetel in Waregem (België), is in Europa trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie en buitenzonwering.
• Creating healthy spaces
Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909, ontwikkelen wij energiezuinige totaaloplossingen die een gezond en comfortabel
binnenklimaat in gebouwen nastreven. Onze opmerkelijke hoofdzetel, gebouwd volgens het Healthy Building Concept, geeft
perfect de missie van ons bedrijf weer.
• No speed limit on innovation
Een multidisciplinair team van meer dan 50 R&D-medewerkers optimaliseert continu onze bestaande producten en ontwikkelt
innovatieve totaalconcepten.
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• Strong in communication
Het contact met de klant is primordiaal. Een eigen buitendienst met meer dan 70 medewerkers wereldwijd en een sterk
internationaal distributienetwerk adviseren u ter plaatse. EXIT 5 in Waregem biedt u bovendien de mogelijkheid onze producten
zelf te ervaren en voorziet continue opleiding aan onze installateurs.
• A reliable partner in business
Dankzij onze milieuvriendelijke en moderne productiefaciliteiten (met o.a. automatische poederlak-installatie, anodisatie-eenheid,
kunststofspuitgieterij, matrijzenbouw) met een totale oppervlakte van 95.000 m² kunnen wij onze klanten steeds weer een
optimale kwaliteit en dienstverlening garanderen.
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EXIT5
Onze hoofdzetel – het elegante gebouw van de hand
van architect Jo Crepain en al jaren het visitekaartje van
ons bedrijf – werd verbouwd.
De ruimte onderaan het gebouw werd dichtgemaakt
met een imposante glasgevel. Achter die gevel staat
een nieuw ‘Customer Centre’ met ontvangstruimtes voor
klanten, vergaderzalen en een auditorium, waar grote
groepen van meer dan 250 personen aan presentaties
kunnen deelnemen. Voor kleinere groepen kan dit auditorium ook opgedeeld worden in 3 afzonderlijke ruimtes.
De blikvanger van het project is de nieuwe showroom
van 1250 m², waar zowel de professionele klant als
de consument terecht kan. Naast een toonzaal voor de
verschillende innovatieve oplossingen en concepten van
RENSON®, moet deze ruimte uitgroeien tot een kenniscentrum, waar klanten terecht kunnen met vragen over
ventilatie, zonwering, Nightcooling, akoestiek, ….

(VER)BOUWPLANNEN ?
BEZOEK ONZE SHOWROOM

www.exit5.be
OOK OPEN OP ZATERDAG !
EXIT 5 is open
maandag tot vrijdag: 8u00 - 18u00
zaterdag: 9u00 - 12u00
Liefst op afspraak: 056 62 96 87
Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • België
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Vraag ook onze
andere brochures

(VER)BOUWPLANNEN ?
BEZOEK ONZE SHOWROOM

Ventilatie

www.exit5.be
Gezond
ventileren !

V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N

RENSON® Headquarters
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.renson-sunprotection.com

*L1000814*

L1000814 07/14 België/Nederland

RENSON® official sponsor of the

Healthy Residential Concept ®

Healthy Veranda Concept ®

Iedereen wint
met RENSON®
© TDWSPORT.COM

Uw verdeler:

Outdoor - Terrasoverkapping

OUTDOOR

Verleng je zomer !

V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
OUTDOOR

De veranda
van uw dromen

V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
OUTDOOR

Gezond en
comfortabel wonen

V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
OUTDOOR

