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WHERE MAGIC HAPPENS...
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CAMARGUE®
LINE
Camargue®

LAPURE®

Voor elke stijl van woning is er wel een keuze aan terrasoverkappingen
die een elegant geheel vormen met uw woning. Zodat u het ganse jaar
rond kunt genieten van uw tuin of terras. In een ideaal buitenklimaat, dag
en nacht.

WIST JE DAT...

Volledig aangepast aan je eigen stijl en in functie van je eigen wensen
zorgt een terrasoverkapping voor die extra leefruimte… speelruimte voor
de kinderen buiten, intieme plaats waar je alleen kunt genieten van een
boek, die gezellige buitenruimte om met vrienden en familie een glaasje
te drinken...

OVERZICHT
GAMMA

HELLEND DESIGN

Dankzij een Renson® terrasoverkapping kun je nog meer genieten van je
buitenruimte.
De mogelijkheden om je te beschermen tegen wind, zon, regen of koude
zijn legio en de uitbreidings – en personalisatiemogelijkheden divers.
Je tuin of terras wordt daardoor een natuurlijk verlengstuk van je huis zodat je in optimale omstandigheden, met het grootste comfort, tijd buiten
kunt doorbrengen.

LAGUNE®

AERO®
LINE

Een tuin is er om volop van te genieten. Dus breng je er liefst zoveel
mogelijk tijd door.
Of het nu is om te barbecueën met vrienden, van de zon te genieten of in
alle rust een stukje me-time of tijd met je familie te beleven, we herleven
als we meer tijd buiten kunnen spenderen.

ALGARVE®
LINE

HORIZONTAAL DESIGN

OPTIMAAL
GENIETEN
VAN JE TUIN
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INTRO

IDEAAL BUITENKLIMAAT, DAG EN NACHT,
ALLE SEIZOENEN MET RENSON®
Zomer

Lente

Camargue Skye®

Camargue®

Winter

Herfst

Algarve® ‘Classic Line’
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Camargue®
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INTRO

WAAROM KIEZEN
VOOR OUTDOOR?
Topkwaliteit en duurzaamheid

Linius® lamellenwand

Renson® is de Europese trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie,
buitenzonwering en outdoor producten. We produceren zelf onze hoog
waardige producten in onze ultramoderne productiefaciliteiten. We testen
onze producten in de meest extreme omstandigheden tot we een feilloos
eindresultaat bereiken.
Daardoor kunnen we onze klanten een optimale kwaliteit garanderen.
Ons netwerk van degelijk opgeleide Ambassadors garandeert een feilloze
dienstverlening, plaatsing en service na plaatsing. Professionaliteit trekken
we over gans de lijn door.

Minimalistisch design
Onze producten zijn zeer innovatief naar zowel look als productdesign.
Naadloze integratie van optionele elementen, verborgen bevestigings
onderdelen, duurzame materialen en slimme oplossingen zorgen voor een
perfect afgewerkt product dat geïntegreerd kan worden bij elk type woning.

Eindeloze personalisatiemogelijkheden
Door ons modulaire productdesign en talloze integreerbare keuzemogelijk
heden kunnen we u perfect een oplossing op maat bieden. Personaliseer
bare screens, grote kleurkeuze, schuifpanelen in diverse designs, glazen
wanden, verwarming, muziek, ... het zijn maar een aantal van de verschil
lende opties die tot een unieke persoonlijke oplossing leiden.

Ultiem gebruiks- en onderhoudsgemak
Onze producten moeten jarenlang, dag in, dag uit in alle weersomstandig
heden hun kwaliteiten bewaren en vlot gebruikt kunnen worden.
Daarom zijn ze ook gemaakt uit de meest kwalitatieve en duurzame ma
terialen, waarvan u mits een minimum aan onderhoud nog jarenlang zal
genieten.

Camargue®
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INTRO

HOE KIEZEN
IN ONS GAMMA
Stel je overkapping samen
1. U kiest eerst voor een overkapping met horizontaal dak of overkapping onder
helling. Binnen horizontale overkappingen kan u kiezen uit het meest hoog
waardige gamma Camargue Line, waarbij alle opties naadloos geïntegreerd
kunnen worden in de structuur of de Algarve Line waarbij optionele elementen
opgebouwd worden op de aluminium structuur. Daarnaast bestaat de Aero
Line die naadloos geïntegreerd wordt in een vaste architectuur. De Camargue
Line en Algarve Line kunnen dus losstaan in uw tuin of aansluitend aan uw ge
vel geplaatst worden, de Aero Line wordt als beweegbaar dakelement gebruikt
bij een uitbouw of uitbreiding uit eender welk materiaal.
2. Naast de vorm van de overkapping kiest u voor de gewenste dakinvulling
3. Werk de overkapping naar uw persoonlijke wensen op maat af
Bij alle gamma’s zijn diverse opties mogelijk om onder meer zijelementen, ver
lichting en geluids en verwarmingselementen te integreren.

U vindt alle informatie over de mogelijke opties en technische specificaties in onze
productcataloog die u kunt vinden in de showroom van uw lokale Rensonverdeler.
Voor alle verdeelpunten, zie www.renson-outdoor.com

Nederlands
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Algarve®
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CAMARGUE® LINE
LAMELLENDAKEN
(roteerbaar lamellendak)

LAMELLENDAKEN
(roteerbaar en openschuifbaar
lamellendak)

INTRO

HORIZONTAAL DESIGN
ALGARVE® LINE

AERO® LINE

CAMARGUE®

ALGARVE®

AERO®

Deze innovatieve en modulair opstelbare terrasoverkap
ping kan aangevuld worden met perfect geïntegreerde
zijelementen.

Een horizontaal zon en waterwerend dak met kantelbare
aluminium lamellen. Zijelementen zijn mogelijk in opbouw.

Horizontaal zon en waterwerend dak met kantelbare
lamellen, perfect integreerbaar in nieuwe of bestaande
constructies.

AERO SKYE®

CAMARGUE SKYE®

1. AERO SKYE®
2. AERO SKYE® Dual
Aero Skye met roteerbare en openschuifbare lamellen
waardoor een panoramisch zicht ontstaat. Bij Aero Skye
Dual schuiven de lamellen open vanuit het center zonder
storende dwarsprofielen voor overspanningen tot 11,75 m.

Een volledig afsluitbare terrasoverkapping met kantelbare
en openschuivende aluminium lamellen. Ook hier kunnen
zijelementen perfect onzichtbaar geïntegreerd worden.

VAST DAK

ALGARVE CANVAS®

Overkapping met vast dak, esthetisch afgewerkt met
spanplafond met Fixscreen technologie.
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INTRO

HELLEND DESIGN
LAGUNE®
OPENSCHUIFBAAR FIXSCREENDAK

OPENSCHUIFBAAR VELUM DOEKDAK

LAPURE®

LAGUNE®

LAPURE®

Deze terrasoverkapping heeft een zon, water en
windwerend lichtdoorlatend doek in de dakstructuur.
Zijelementen kunnen naadloos geïntegreerd worden.

Minimalistische overkapping met water, wind en
zonwerend screendak en open panoramisch zicht.
Zijelementen zijn mogelijk in opbouw.

TOSCANE®

TOSCANE®

De innovatie voor grotere oppervlaktes: het vouwdak
biedt beschutting tegen water, wind en zon. Zijelementen
kunnen perfect geïntegreerd worden.
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CAMARGUE® LINE

De Camargue Line is de oplossing voor de veeleisende
levensgenieter. Deze innovatieve en modulaire terrasoverkapping
heeft onzichtbare, perfect geïntegreerde elementen en vormt een
praalstuk in uw tuin. Verkrijgbaar met een roterend aluminium
lamellen dak dat al dan niet kan opengeschoven worden,
kunnen tal van mogelijkheden (gordijnen, glazen schuifwanden,
doekzonwering, schuifpanelen, verlichting, geluid- en
verwarmingselementen…) naadloos geïntegreerd worden om aan
uw persoonlijke behoeften te voldoen.
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CAMARGUE® LINE

Loggiawood® Privacy

Camargue®

Camargue®

Camargue®

Luidspreker
Loggia®
snelle doorgang

UpDown
LED Light

Verwarmingselement

Camargue®

16

Camargue®

Camargue®
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CAMARGUE® LINE

Loggialu® Privacy

Linius vaste wand
volledige hoogte
enkel of dubbelzijdig

Camargue®
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Camargue®

Camargue®

Camargue Skye®

Camargue®
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Screens

Lamellen

open

opening is traploos instelbaar

gesloten

Camargue®
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CAMARGUE® LINE

Geïntegreerde LED-verlichting
waardoor je tot ‘s avonds laat geniet

Loggialu® Stirata

De perfect personaliseerbare zijscreens zijn regelbaar
tot op elke hoogte en extreem windvast
Loggiascreen® Canvas

Camargue®
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CAMARGUE® LINE

PERSONALISATIE
MOGELIJK VOOR
ELKE SMAAK

Camargue®
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CAMARGUE® LINE
Geïntegreerde Fixscreen®

Camargue®
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CAMARGUE® LINE

Een openschuifbaar dak om op ieder
gewenst moment volop van de zon te genieten

Camargue Skye®
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CAMARGUE® LINE

GLASVEZELDOEK
ZORGT VOOR
ELEGANTE
EN STERKE
AFSCHERMING

Camargue®
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CAMARGUE® LINE

NOG MEER
GENIETEN
DRIES & MONICA

Na jaren in het stadscentrum gewoond te hebben, bouwden we enkele
jaren geleden onze droom in de rand. Eindelijk een tuin, een stille om
geving, de natuur die ons beiden tot rust brengt. Maar we ervaarden dat
we te weinig konden geniet van onze tuin. In het voorjaar komt de wind
dikwijls opzetten. In de zomer kan het soms té warm worden.
In de nazomer koelt het ‘s avonds vlugger af en heb je regelmatiger buien.
Door de installatie van een terrasoverkapping kunnen we nog veel meer
momenten van het buitenzijn genieten. De zijconstructie beschermt ons
tegen de wind.
Het zonnescherm kan in de zomer naar gewenste hoogte gebracht
worden. En bij een plotse bui draaien we de daklamellen dicht.
Het aantal uren dat we hierdoor na onze werkdagen langer kunnen buiten
leven, is ongelooflijk gestegen. Nu is onze tuin echt een onbetaalbaar stuk
levenskwaliteit geworden.

32
Camargue®
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CAMARGUE® LINE

ONZE TUIN BIEDT
ONBETAALBARE
LEVENSKWALITEIT

Camargue®
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ALGARVE® LINE

Een overkapping die je overal kan plaatsen: op je terras,
naast je zwembad, los in de tuin of zelfs als design carport.
De Algarve Line is de ideale oplossing voor een overkapping
waarbij de vele mogelijke accessoires opgebouwd worden op
de aluminium structuur. De Algarve Line wordt van een vast
dak of roterend lamellendak voorzien en kan met screens
uitgerust worden om uw zijwanden af te sluiten.
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ALGARVE® LINE
Algarve®

Algarve®

Algarve®
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Algarve®

Algarve®

Algarve®

Algarve®
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ALGARVE® LINE

Lichtdoorlatende lamellen
Lineo® Luce

Algarve®

Algarve®

Algarve®

Algarve®
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ALGARVE® LINE

KLASSIEK
IS ALTIJD
TIJDLOOS

Algarve® ‘Classic Line’
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ALGARVE® LINE

EEN MEER
STRUCTURELE
OPLOSSING
KAREL EN GREET

Wij hebben gekozen voor een vaste terrasoverkapping om ons te be
schermen tegen zon of regen naargelang. Het was al een tijdje dat we
zochten naar een meer structurele oplossing dan het gezeul met een pa
rasol of het uitzetten van een partytent om wat te schuilen voor de regen.
We vonden deze uitvoering uitstekend passen bij de bestaande architec
tuur van ons huis en het leek ons een degelijke oplossing. Het is nog een
veel groter comfort gebleken dan oorspronkelijk gedacht. We hadden dit
veel eerder moeten installeren. De lamellen draai je exact zoals je wenst.
Als het te warm is zetten we ze lichtjes open en voel je een briesje. Bij een
regenbui is het water zo weggevloeid. Onze terrasoverkapping gaat nu
al vijf seizoenen mee en ziet er nog uit als nieuw. Het is een heel stevige
constructie. Eén maal in het voorjaar reinig ik de lamellen met Renson
‘Clean’ en wrijf ik alles nog eens in met Renson ‘Protect’ en daarna zijn
we vertrokken voor een nieuw heerlijk seizoen.
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Algarve®
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ALGARVE® LINE
Voor onze nieuwbouw waren we nog op zoek naar een
terrasoverkapping met lamellendak en een carport die in dezelfde
stijl hierbij aansluit. Binnen Algarve Line vonden we de ideale
oplossing met Algarve en Algarve Canvas. De elegante structuur
past uitstekend bij onze strakke architectuur en vervult perfect
onze behoeften.
Onder Algarve Canvas kan onze wagen nu beschut worden
geparkeerd en heeft de waarde van onze woning aanzienlijk doen
stijgen. Met Algarve creëren we het ideale klimaat op ons terras en
hebben we een structurele oplossing die ons beschut tegen zon,
regen, wind en koude dankzij het oriënteerbare lamellendak, de
zonwerende screens en de stijlvolle verwarming.

EEN STIJL
RONDOM
JE WONING

Algarve Canvas®
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AERO® LINE

De Aero Line bestaat uit een reeks lamellendaken die zich mooi
laten integreren in een vaste structuur. De daken zijn verkrijgbaar
tot op de mm nauwkeurig.
De afwerkingsmogelijkheden van het dak zijn legio en bieden u
naargelang bescherming tegen wind, zon en regen.
Deze esthetische en duurzame lijn biedt nieuwe mogelijkheden om
op een flexibele manier te genieten van uw terras.
Aero Line kan geïntegreerd worden in stenen, houten of andere
constructies. Ideaal voor integratie bij zowel nieuwbouw als
renovatie.
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AERO® LINE
Aero®
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Aero®

Aero®

Aero®

Aero®
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AERO® LINE
Aero®

Aero®
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Aero®

Aero®

Aero®

Aero®
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AERO® LINE

ELKE
NAMIDDAG
WORDT
ZALIG

Aero®
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AERO® LINE

NAADLOZE
INTEGRATIE
VOOR EEN
VERFIJNDE LOOK

Aero®
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Aero®

58
59

AERO® LINE

AERO® LINE

Perfect integreerbaar met de mogelijkheid
om open te schuiven naar eigen wens

Aero Skye® (Dual)
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HELLEND DESIGN
De oplossingen met hellend design zijn een reeks minimalistische
screendaken die zorgen voor een open panoramisch zicht en je
toch beschermen tegen water, wind en zon. Met een druk op de knop
schuif je je screendak open of dicht of tot op gewenste afstand.
De kwalitatieve duurzame doeken zijn van sterk polyester
en zijn gemakkelijk in- en uitschuifbaar.
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LAGUNE®
Lagune®

Het dak is instelbaar tot de
positie die het best aansluit bij
uw wensen van het moment

Lagune®
Lagune

®
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Lapure®
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LAPURE®

De uitschuivende zijwanden
beschermen je extra tegen de wind

Modern

Lapure®

Geïntegreerde LED-verlichting zorgt ervoor dat
je langer kunt genieten van je buitenomgeving

Klassiek - ‘Classic Line’

Lapure® ‘Classic Line’
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WIST JE DAT...

OOK IDEAAL VOOR PENTHOUSES
EN DAKEN VAN APPARTEMENTEN

Lagune®

Camargue®

Algarve®

Camargue®
Camargue®

Camargue®

Voor

Lapure®
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Camargue®

Lapure®

Na
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WIST JE DAT...

ORIENTAL

NATURAL

ELKE STIJL IS MOGELIJK ...

Fixscreens
SC3332
Soft Clay

Schuifpanelen
Loggiascreen Canvas
Staccato dolomite

Schuifpanelen
Loggiawood (Privacy)
Loggiawood Linea

Gordijnen
Lounge 50

Gordijnen
Lounge 120

Lakkleur kader
STR0083
Structuur RAL 9005

Lakkleur lamellen
V9001020
Bronze

Fixscreens
SC1011
Charcoalbronze

Lakkleur kader
STR0081
Structuur RAL 7039

Lakkleur lamellen
STR0334
Structuur RAL7030

Fixscreens
SC1111
RAL7048

Schuifpanelen
Loggiascreen Canvas
Staccato Tuff

Schuifpanelen
Loggialu stirata
Kader: zwart
Invulling: bronze

SAHARA

BLACK & WHITE

Lakkleur
STR0333
Structuur RAL 7006

Lakkleur lamellen
STR0340
Structuur RAL 9016

Fixscreens
N3030
Charcoal

Fixscreens
N0202
White

Gordijnen
Lounge 120

Gordijnen
Lounge 10

Lakkleur kader
STR0084
Structuur RAL 9007

Lakkleur lamellen
STR0325
Structuur RAL 7035

Fixscreens
N0701
Pearl Grey

Fixscreens
SC0101
Grey

Schuifpanelen
Loggiascreen Canvas
Staccato Slate

Gordijnen
Lounge 22

Gordijnen
Lounge 50

CRYSTAL

Lakkleur kader
STR0083
Structuur RAL 9005
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Om te bepalen tegen welke windkrach
ten onze terrasoverkappingen en de
verticale doekzonweringen bestand zijn,
werden windtunneltesten uitgevoerd.

TESTEN

Garantie
Dak/screen
met gesloten bedienen
dak/screen
tot
tot

WIST JE DAT...

Windtesten

Miami-Dade
Orkaan bestendigheid

Beaufort windschaal

Camargue® Line

160 km/h
12 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

Beaufort

Beschrijving

Gemiddelde
snelheid m/s

Gevolgen

Onze terrasoverkappingen bieden bescherming en comfort op verschillende niveaus. Om dit te garanderen, worden deze uit
voerig getest op waterafvoer, draaglast en windweerstand.

Camargue Skye®
Algarve® Line
Aero® Line

Gemiddelde
snelheid
km/h

120 km/h
11 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

0

Windstil

< 0,2

<1

Men voelt de wind niet.
Rook stijgt recht of bijna recht omhoog.

Watertesten

Lagune®

120 km/h
11 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

1

Vrij zwak

0,3  1,4

15

Lapure®

100 km/h
10 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

Windrichting goed af te leiden
uit rookpluimen, maar niet door
de windwijzer.

2

Zwak

1,5  3,4

6  12

Wind merkbaar in gezicht, blaadjes
rillen, de windwijzer begint te draaien.

Geïntegreerde
Fixscreen®

60 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

3

Vrij matig

3,5  5,4

13  19

Vlaggen wapperen en blaadjes zwaaien.

Toscane®

49 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

4

Matig

5,5  7,4

20  27

Opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen.
Haar in de war.

5

Vrij krachtig

7,5  10,4

28  37

Struiken rillen, gekuifde golven op
meren en kanalen.

6

Krachtig

10,5  13,4

38  48

Paraplu’s zijn met moeite vast te
houden, grote takken zwaaien,
de stroomdraden gieren

Hard

13,5  17,4

49  62

Het is lastig tegen de wind in te lopen.
De bomen zwaaien.

8

Windstoten

17,5  20,4

63  73

Voortbewegen is zeer moeilijk.
Kleine takken breken af.

9

Stormachtig

20,5  24,4

74  87

Schoorsteenkappen, dakpannen en
antennes waaien weg.

Zware storm

24,5  28,4

88  102

Volwassenen waaien om.
Grote schade aan gebouwen.

Zeer zware
storm

28,5  32,4

103  117

Enorme schade aan huizen en bossen.

Orkaan

> 32,5

> 118

Verwoesting en vernietiging.

Bescherming en comfort

De waterwerendheid en waterafvoer
worden getest d.m.v. een sproei
installatie die regenbuien nabootst. Zo
wordt nagegaan hoeveel debiet onze
terrasoverkappingen kunnen afvoeren
en hoe deze afvoer geoptimaliseerd kan
worden:
Camargue Line: Camargue Line kan
een neerslagdebiet verwerken dat over
eenstemt met een regenbui met een
intensiteit van 180 mm/h welke max. 2
minuten aanhoudt. Dit type van regen
bui komt gemiddeld om de 15 jaar voor.
(Cf. Belgische regenstatistiek:
norm NBN B 52011)

Draagkracht
Algarve Line: Algarve Line kan een
neerslagdebiet verwerken dat overeen
stemt met een regenbui met een intensi
teit van 144 mm/h tot 180 mm/h welke
max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van
regenbui komt gemiddeld om de 10 jaar
voor.
(Cf. Belgische regenstatistiek:
norm NBN B 52011)
Lagune: Lagune kan een neerslag
debiet verwerken dat overeenstemt met
een regenbui met een intensiteit van
180 mm/h welke max. 2 minuten aan
houdt. Dit type van regenbui komt ge
middeld om de 15 jaar voor.
(Cf. Belgische regenstatistiek:
norm NBN B 52011)

Terrasoverkappingen zijn onderhevig
aan verschillende krachten (bv. sneeuw).
De draagkracht werd bepaald d.m.v.
statische sterkteberekeningen uitge
voerd door onze ingenieurs en gevali
deerd door interne testen.
Camargue: bij 200 kg last/m2 blijft de
terrasoverkapping rechtstaan ook bij de
grootste afmetingen.
• Dit komt overeen met 2 meter verse
sneeuw/m2.
• Dit is mogelijk dankzij het gepaten
teerde kaderspansysteem.

KG

7
FIXSCREEN®
TOSCANE®

10

200 Kg/m2

LAPURE®

11
ALGARVE® LINE
CAMARGUE SKYE®
LAGUNE®

12
CAMARGUE® LINE

74

75

ONDERHOUD

JAAR

JAAR

JAAR

GARANTIE

FIXSCREEN TECHNOLOGIE
GARANTIE (*)

COATING
GARANTIE

Hoogstaande kwaliteit
Alle door ons gebruikte materialen zijn van een hoogstaande kwaliteit en
aangepast aan het gebruiksdoel. Als producent garanderen wij:
• 5 jaar(**) garantie op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal
gebruik en onderhoud.
• 2 jaar garantie voor elektronische sturing.
• 2 jaar garantie op Crystaldoek.
• Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen geldt een waarborg van
10 jaar betreffende kleurvastheid.
• Er wordt een waarborg van 5 jaar gegeven op de glans van de gelakte
profielen.
• 7 jaar garantie op de Fixscreentechnologie: rits blijft in zijgeleider + opti
male hechting van rits aan doek.
(*)
(**)

5 jaar garantie op de Fixscreen-technologie bij vrijstaande toepassingen Fixscreen
Zie onze garantievoorwaarden

Registreer uw terrasoverkapping
binnen de 15 dagen na installatie en ontvang

*

WIST JE DAT...

GARANTIE*

Gemakkelijk onderhoud met de
Renson Maintenance Set
Uw terrasoverkapping staat jarenlang, dag in dag uit buiten. Wilt u ten allen
tijde optimaal genieten van uw Renson® overkapping dan adviseren wij een
regelmatig onderhoud, nl. 1 tot 2 maal per jaar. Hierdoor gaat de overkap
ping ook langer mee. Hierbij zijn volgende zaken van belang:
• De structuur is gemaakt van gepoederlakt aluminium. Een jaarlijkse reini
ging met de Renson Maintenance Set producten zorgt voor het jaren
lange behoud van de intense kleur en geeft een extra bescherming tegen
zure regen, zeelucht en UV stralen. In kuststreken en bosrijke omgevin
gen is min. 2 x per jaar onderhouden aangewezen.
• De Renson ‘Clean’ is een geconcentreerd product met sterk reinigende
en ontvettende eigenschappen voor de meest voorkomende natuurlijke
vervuilingen, zoals stof, vethoudende neerslag, vetvlekken, mos, insec
tensporen,…
Dit product is niet vergelijkbaar met de meeste schoonmaakproducten.
Door zijn dieptewerking wordt het vuil als het ware ‘opgetild’. Dit product
kan ook gebruikt worden voor het reinigen van polyester doekdaken en
verticale glasvezel screendoeken.
Na het reinigen dient u de aluminium structuur te beschermen met de
Renson ‘Protect’. Dit laat een beschermende film achter die toelaat
achteraf met een simpele veeg het oppervlak te reinigen en dit met een
minimum aan Renson ‘Clean’. Het beschermt tevens het aluminium te
gen zure regen, zeelucht, UV stralen en zorgt er zo voor dat de intense
kleur behouden blijft.
• Beide producten niet gebruiken in de volle zon of bij warm weer. Het snel
opdrogen van het product kan vlekken na laten op de structuur of het
doek. Gebruik nooit bijtende of agressieve producten, schuursponsjes of
andere schuurmiddelen. Verder in geen geval hogedruktoestellen gebrui
ken.

JAAR

GARANTIE

www.renson-outdoor.com/garantie
* Op kleur en glans van het lakwerk geldt een garantie van 5 jaar. Indien u de overkapping registreert en de overkapping jaarlijks reinigt en beschermt met
de Renson Maintenance Set, krijgt u een verlengde lakgarantie tot 15 jaar.
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Positie kolommen
Camargue Line, Algarve Line en Lapure kan men ook bestellen met ‘verschoven’
kolommen. Dit kan handig zijn als men bv. de terrasoverkapping verder dan het
terras wilt laten komen (maar de kolommen staan nog wel op het terras) om zo ook
bij laagstaande zon volledige beschaduwing te hebben.
Ook omwille van plaatsing of architecturale redenen kan men opteren voor verscho
ven kolommen. Men kan de kolom maximaal 1/5 van de totale Pivotlengte verschui
ven.

Kleur van de lamellen

Bij Camargue Line, Algarve Line en
Aero Line is de draairichting van uw la
mellen belangrijk. Wilt u zo lang mogelijk
de zon weren of zo snel mogelijk zon
licht binnenhalen.

Camargue Line, Algarve Line en Aero
Line zijn in bicolor (kader en kolommen
in een andere kleur dan de daklamellen)
verkrijgbaar zonder meerprijs.

WIST JE DAT...

FAQ EN TIPS

Draairichting lamellen

Tip: kies een lichtere kleur van de lamel
len bij een donkere kleur voor de struc
tuur. Een donkere kleur van daklamellen
creëert het gevoel van een lager plafond.
Een lichtere kleur creëert meer gevoel
van ruimte en heeft een extra zon en
warmtewerende functie.

Bij Renson® kan deze keuze gemaakt
worden. Bijvoorbeeld bij een aanbouw
aan een keuken of woonkamer wenst
men meestal zo snel mogelijk licht bin
nen te halen.
1 Standaard roteren de lamellen in die

mate dat het zonlicht vanuit het zui
den tegen gehouden wordt tijdens
het openen van de lamellen. Met
standaard zonwerende lamellen kan
men ook zonlicht binnentrekken,
men dient de lamellen verder te ro
teren.

1 STANDAARD ZONWEREND:

Zonlicht tegengehouden bij openen
(ideaal voor veelvuldig gebruik in de
zomer)

2 Met zonlicht binnentrekkende lamel

len staan de lamellen sneller onder
de juiste hoek en blijft de vlakke,
mooie onderzijde zichtbaar.

2 Zonlicht binnentrekken bij openen

(ideaal voor veelvuldig gebruik in de
winter)
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Doek of lamellen?

Lage zon: Fixscreen

Doorloophoogte

Oriëntatie terras

Is een terrasoverkapping als Camargue
Line of Algarve Line te vergelijken met
een veranda?
Neen! Een veranda is een glazen uit
breiding van het interieur en vormt een
gesloten geheel dat compleet wind en
regendicht is. Een terrasoverkapping
daarentegen is een open aluminium
structuur met een dak uit aluminium ro
teerbare lamellen dat (eventueel opge
vuld met zijpanelen) vooral bescherming
biedt tegen de zon en tot een zekere
graad tegen slechte weeromstandig
heden. In een terrasoverkapping over
heerst vooral het buitenklimaat en ge
niet men van de sfeer, geuren, kleuren
en geluiden van de tuin.
Onder een Camargue Line of Algarve
Line plaatst men dan ook best weers
bestendige tuinmeubels.

Hoe kies ik tussen een terrasoverkap
ping met lamellendak (Camargue Line
en Algarve Line) of met een screendak
(Lapure en Lagune)?
Elk type terrasoverkapping heeft zijn
eigen troeven. Een overkapping met een
zonwerend doek kan volledig geopend
worden. Zo hou je ofwel het zonlicht
tegen ofwel laat je de zon volledig toe
naargelang de weersomstandigheden.
Terrasoverkappingen met daklamel
len laten eveneens toe de gewenste
hoeveelheid zonlicht te controleren; bij
overmatig zonlicht kunnen de lamellen
volledig gesloten worden maar kan men
wel het dak nooit volledig openen om de
zon optimaal toe te laten.

Bij laagstaande zon kan het zonlicht on
der de terrasoverkapping door in jouw
woning binnenvallen. Ideaal in de winter
om jouw huis natuurlijk op te warmen.
Soms kan dit zonlicht echter storend zijn
en zorgen voor verblinding, verkleuring
van materialen of weerkaatsing in TV en
computerschermen.
Dankzij verticale doekzonwering (Fix
screen) in de zijkanten van jouw
terrasoverkapping (Camargue Line
en Lagune) worden de binnenvallende
zonnestralen tegengehouden. Tegelij
kertijd blijft het contact met de omge
ving behouden door de transparantie
van het doek.

De doorloophoogte van een lamellen
dak (Camargue Line en Algarve Line)
kan vrij gekozen worden. Men kiest
meestal een bepaalde hoogte omwille
van een bepaalde situatie (bijv. bij een
aanbouwsituatie kan er een dakgoot of
venster in de weg staan, …) of omwille
van persoonlijke redenen; een persoon
met een grote gestalte zal liever een ho
gere doorloophoogte hebben om een
bepaalde ‘openheid’ te verkrijgen. Aan
de andere kant voor de beste bescha
duwing is een zo laag mogelijke door
loophoogte het best.

Afhankelijk van de oriëntatie van het ter
ras kan je een overkapping ook anders
gaan positioneren. Bij een zuidgericht
terras zijn zowel terrasoverkappingen
met een doek (Lagune en Lapure) als
met kantelbare lamellen (Camargue
Line & Algarve Line) een goede oplos
sing. Met een gesloten doek of gesloten
lamellen kun je de zonnewarmte per
fect tegenhouden. Bij een lamellendak
plaats je de lamellen het best parallel
met de woning. Zo kun je de hoeveel
heid zonlicht die binnenvalt het best re
gelen: zonnestralen volledig of gedeelte
lijk tegenhouden of binnen laten vallen.

WIST JE DAT...

Veranda

Voor een terras dat naar het noorden
georiënteerd is, is het een goede keuze
om de lamellen loodrecht op de muur te
plaatsen. Op die manier kan de lichtinval
vanuit het oosten of westen het best be
heerst worden, terwijl in open stand een
maximale lichtinval gerealiseerd wordt.

Wind - Camargue Line en
Algarve Line
Voorspelt men veel wind, dan raden wij
aan om het lamellendak te sluiten (dit
kan tot windsnelheden van 50 km/h).
Met een gesloten lamellendak is de ge
hele constructie steviger en beter be
stand tegen wind. We bieden dan ook
garantie op onze Camargue Line en
Algarve Line met een gesloten dak tot
windsnelheden van 120 km/h!
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Lamellendak

Screendak

Dak

Horizontaal

Steeds onder helling

Positie

Aanbouw, inbouw of vrijstaand

Enkel aanbouw

Zicht bij ‘open’ dak

Daklamellen roteren open maar
‘verdwijnen’ niet

‘Dak’ is volledig verdwenen

Licht bij ‘gesloten’ dak

Niet lichtdoorlatend
(behalve Lineo Luce lamellen)

Lichtdoorlatend

Draagkracht

Kan een sneeuwlast dragen

Kan geen sneeuwlast dragen

Kleur van het dak

Alle mogelijke kleuren

Beperkte keuze aan kleuren van
dakdoek beschikbaar

ONONNWW: lamellen dwars op de muur.
ZWZZO: lamellen parallel met de muur.
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Kan een Renson® overkapping op maat gemaakt worden ?
Alle Renson® overkappingen worden op millimetermaat gemaakt en dit
zonder meerprijs.
Enkel bij de Algarve Line is één zijdemaat afhankelijk van het aantal lamel
len.
Wat zijn de maximale afmetingen ?
Dit hangt af van het type overkapping. Hiervoor raadpleeg je best de pro
ducttabel in deze folder. Deze tabel toont de mogelijke afmetingen van één
dakmodule. Modules kunnen wel gekoppeld worden om zo grotere afme
tingen te bekomen.
Welke kleuren zijn mogelijk ?
Alle Ralkleuren zijn mogelijk in structuurlak zonder meerprijs.
Hierdoor kan u de kleur van uw overkapping ook afstemmen op het schrijn
werk van uw woning.
De lamellen kunnen in een andere kleur dan de structuur gekozen worden
zonder meerprijs.
Moet de overkapping steeds tegen een muur geplaatst worden of kan
dit ook vrijstaand ?
Overkappingen met lamellendak (Algarve line en Camargue line) kunnen
zowel vrijstaand als in aanbouw geplaatst worden.
De overkappingen onder helling, met screendak of doekdak, kunnen enkel
aangebouwd worden tegen een woning of andere constructie.
De Aerodaken zijn speciaal gemaakt om in te bouwen in een nieuwe of
bestaande draagstructuur.
Nemen de lamellen in het dak niet te veel licht weg ?
Met lamellen heb je volledige controle over de intensiteit van de lichtinval.
In gesloten toestand heb je geen lichtdoorlatendheid of u kan optioneel enkele glaslamellen of LED-lamellen plaatsen voor meer licht.
Als de lamellen lichtjes geroteerd worden, krijgt men al snel heel wat licht
binnen.
Met de Camargue Skye kan u naast het roteren, de lamellen ook wegschui
ven naar één zijde. Hierdoor bekom je een volledig open dak.
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WIST JE DAT...

DE MEEST GESTELDE
VRAGEN OVER RENSON®
OVERKAPPINGEN…
Is een lamellendak volledig waterdicht ?
Lamellendaken en Fixscreendaken bieden naast zonwering ook volledige
bescherming tegen de regen.
Wel dient u er rekening mee te houden dat een terrasoverkapping een open
aluminium structuur is, niet te verwarren met een veranda. Meubilair en
vloer moeten bijgevolg aangepast zijn voor buitengebruik.
Welke opties zijn mogelijk in een overkapping ?
De Renson® overkappingen kunnen met een hele reeks accessoires uitge
rust worden en zo perfect geconfigureerd worden volgens uw persoonlijke
smaak.
(Fixscreen zonwering, Loggia schuifpanelen, glazen schuifwanden, verlich
ting, verwarming, muziek, etc,…)
Kan ik ook buiten het zomerseizoen genieten van mijn overkapping ?
Dit kan zeker. Hiervoor kan u de overkapping het best uitrusten met de
gepaste zijinvullingen (Fixscreen, Loggia of glazen schuifwanden). Ook
verlichting en verwarming behoren tot de mogelijkheden om te kunnen ge
nieten in alle seizoenen het hele jaar rond.
Hoe moet ik de overkapping reinigen ?
Uw Renson® overkapping staat jarenlang, dag in dag uit buiten. Wil u ten
allen tijde optimaal kunnen genieten dan adviseren wij een jaarlijkse reini
ging met de Renson Maintenance Set producten. Deze onderhoudsset
zorgt voor een jarenlang behoud van de intense kleur en geeft een extra
bescherming tegen zure regen, zeelucht en UV stralen. (zie ook verhoogde
garantie bij jaarlijks gebruik)
Verhoogt een overkapping de waarde van mijn huis of pand ?
Inderdaad. Bij officiële schattingen van woningen, voorzien van een Renson®
overkapping, wordt deze ook meegenomen in de waardering van het pand.
Investeren in een overkapping van Renson®, is dus meteen de waarde van
uw woning verhogen !
Wordt het niet te warm onder een lamellendak ?
Een lamellendak is niet alleen zonwerend, maar ook ventilerend. Als de
lucht onder de overkapping teveel opwarmt, treedt door het eenvoudig
lichtjes roteren van de lamellen, een ventilatieeffect op, zodat de warme
lucht wegstroomt via het dak .
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HELLEND
HELLEND
DESIGN
DESIGN

®
®
CAMARGUE
CAMARGUE
LINE
LINE

®
®
ALGARVE
ALGARVE
LINE
LINE

®
®
AERO
AERO
LINE
LINE

AeroAero
SkyeSkye
®
®
1. AERO
1. AERO
SKYESKYE
®
®
2. AERO
2. AERO
SKYESKYE
Dual
Dual
®

TYPETYPE

INVULLING
INVULLING
DAK DAK

®
®
Camargue
Camargue

Roteerbare
Roteerbare
lamellen
lamellen

®
®
Camargue
Camargue
SkyeSkye

®
®
Algarve
Algarve

®
®
LAGUNE
LAGUNE

®
®
LAPURE
LAPURE

®
®
TOSCANE
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®
®
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Lagune

®
®
Lapure
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®
®
Toscane
Toscane

®

®
®
Algarve
Algarve
Canvas
Canvas

®
®
AeroAero

Vast Vast
dak dak

Roteerbare
Roteerbare
lamellen
lamellen

Roteerbare
Roteerbare
en en
openschuifbare
openschuifbare
lamellen
lamellen

Oprolbaar
Oprolbaar
waterdicht
waterdicht
lichtdoorlatend,
lichtdoorlatend,
zonwerend
zonwerend
screen
screen

Oprolbaar
Oprolbaar
waterdicht
waterdicht
lichtdoorlatend,
lichtdoorlatend,
zonwerend
zonwerend
screen
screen

Vouwdak
Vouwdak

45004500
mm mm
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openschuifbare
lamellen
lamellen

OVERZICHT GAMMA

GAMMA

HORIZONTAAL
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DESIGN
DESIGN

AFMETINGEN
AFMETINGEN
Max. Max.
breedte
breedte
/ Pivot
/ Pivot

62006200
mm mm
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mm mm
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mm mm
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mm mm

60006000
mm***
mm***
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meerdelig
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12m 12m
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(0°) (0°)
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ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
Geïntegreerde
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Fixscreen
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Canvas
Canvas
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doorgang
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Glaswanden
Glaswanden

optie optie
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LiniusLinius
wandwand
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ZIJELEMENTEN

Loggia
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Verschoven
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optie optie

optie optie

optie optie

optie optie













Verstelbaar
Verstelbaar
muurprofiel
muurprofiel

optie optie

optie optie

















LineoLineo
Led Led
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VERLICHTING
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UpDown
UpDown
LED LED
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Colomno
Colomno
LED LED
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optie optie









optie optie

optie optie
optie optie

optie optie















































Lagune
Lagune
LED LED
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optie optie

Lichtdoorlatende
Lichtdoorlatende
lamellen
lamellen
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optie optie




optie optie

optieoptie



Lapure
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LED LED
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Heat Heat
& Sound
& Sound
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optieoptie

Buitengordijnen
Buitengordijnen

COMFORT
& DESIGN
COMFORT
& DESIGN

VERLICHTING

ZIJELEMENTEN

Fixscreen
Fixscreen
in opbouw
in opbouw

optie optie
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* > 4500
* > 4500
mm ismm
gekoppeld
is gekoppeld
mogelijk
mogelijk
tot max.
tot 6000
max. 6000
mm mm
** > 6200
** > 6200
mm ismm
metisAero
met Skye
Aero Dual
Skye mogelijk
Dual mogelijk
tot max.
tot 11750
max. 11750
mm mm
*** tot***
4000
tot 4000
mm zonder
mm zonder
dwarsbalk,
dwarsbalk,
> 4000
> 4000
mm tot
mm
6000
tot 6000
mm met
mmdwarsbalk
met dwarsbalk

U vindt alle informatie over de mogelijke opties en technische specificaties in onze technische cataloog die u kunt vinden in de showroom van uw
lokale Rensonverdeler. Voor alle verdeelpunten, zie www.renson-outdoor.com
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RENSON®: UW PARTNER
IN VENTILATIE, ZONWERING EN
OUTDOOR CONCEPTEN
Renson®, met hoofdzetel in Waregem (België),
is in Europa trendsetter op het vlak van venti
latie, zonwering en outdoor.
Creating healthy spaces
Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909,
ontwikkelen wij energiezuinige totaaloplossin
gen die een gezond en comfortabel binnen
en buitenklimaat nastreven. Onze opmerke
lijke 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 90
R&Dmedewerkers optimaliseert continu
onze bestaande producten en ontwikkelt in
novatieve totaalconcepten.

WAAR KAN JE TERECHT VOOR
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 opgebouwd.
RENSON® Premium Ambassadors
Dit zijn ambassadors die al jaren ervaring hebben met verkoop en installatie
van Renson® producten. Zij volgen ook het volledige gamma en garanderen
de meest professionele begeleiding.
RENSON® Ambassadors tonen onze producten in hun showroom
en zorgen ervoor dat het aangekochte product op een professionele
en degelijke manier geplaatst wordt met een eigen plaatsingsteam.
Bovendien garanderen zij een professionele dienst na verkoop.

Zie ook www.renson.be

PREMIUM
AMBASSADOR

AMBASSADOR

(VER)BOUWPLANNEN?
BEZOEK ONZE SHOWROOM
EXIT 5 is open
maandag tot vrijdag: 8u00 - 18u00
zaterdag: 9u00 - 12u00
Maak een telefonische afspraak op
056 62 96 87 of online via www.exit5.be
Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - België
www.exit5.be
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RENSON® proud partner of

*L2009911*

L2009911 02/18 België/Nederland

RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11
info@renson.eu
www.renson.eu

