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VERLICHTING
TUINVERLICHTING IN DE STIJL  

VAN JE RENSON TERRASOVERKAPPING

Linarte Outdoor Light is een serie outdoor verlichtings
elementen met Linarte Even design die bestaat in een versie 
van 325mm hoog (S) en een versie van 515mm hoog (M). 
 
In deze 2 hoogtes bestaan verschillende uitvoeringen: 
 enkele lamp 
 enkel stopcontact
 dubbele lamp vooraan en achteraan
 lamp met stopcontact

LINARTE OUTDOOR LIGHT

hoogte: 325mm (S) of 515mm (M) 
diepte 120mm, breedte 82mm.

Levensduur van de leds >60.000u en 3 jaar garantie 
leds type Linarte Ledmodule 267mm of 455mm, ingegoten 
in hars en IP67.
stopcontact type Niko Hydro Black (IP44) type F  230V 
 
Inbegrepen RAL kleuren in structuurlak:
7035, 7040, 7037, 7015, 7016, 7021, 9004, 9005 
1019, 7006, 7030, 7039, 7022, 8019 
9001, 9010, 9016, 9006, 9007, DB703 
laktoeslag van 360€ excl. btw bij bedrag lager dan 3000€

enkel stopcontact
S : 210€ excl. btw 
M: 243€ excl. btw

enkele lamp
S : 367€ excl. btw 
M: 491€ excl. btw

dubbele lamp
S : 491€ excl. btw 
M: 615€ excl. btw

lamp en stopcontact
S : 450€ excl. btw 
M: 574€ excl. btw

Linarte outdoor light 
S  led 267mm

Linarte outdoor light 
M  led 455mm



ZIT‒ EN PLANTUNIT
ALUMINIUM BLOEMBAKKEN EN ZITELEMENTEN  

IN DE STIJL VAN JE RENSON TERRASOVERKAPPING

Linarte Modulo is een serie outdoor zit en plantelementen 
met design in Linarte Even of Linarte Block 30 en afwerking 
van de zitting of bloembakrand in padoek.

Linarte Modulo bestaat zowel in een plantomranding als in 
een zitunit in een versie van 550mm lengte (Modulo 55) en 
een versie van 970mm lengte. (Modulo 97). 

De modules kunnen onderling gekoppeld worden in 1  
richting voor het bekomen van een combinatie van zit & 
plant units of 1 lange zitunit of plantunit. 
 
Optioneel kunnen Linarte led strips en/of indirecte led  
verlichting onderaan aangebracht worden.

LINARTE MODULO

lengte: 554mm (55) of 974mm (97) 
hoogte 450mm, breedte 554mm.

Afwerking bovenzijde: Padoek, onderzijde: open
binnenzijde van plantunit: waterdoorlatende Soltis doek
 
Inbegrepen RAL kleuren in structuurlak:
7035, 7040, 7037, 7015, 7016, 7021, 9004, 9005 
1019, 7006, 7030, 7039, 7022, 8019 
9001, 9010, 9016, 9006, 9007, DB703 
laktoeslag van 360€ excl. btw bij bedrag lager dan 3000€

Linarte Plant 55
657€ excl. btw

Linarte Plant 97
988€ excl. btw

Afwerking 
Linarte Even of Block 30

Linarte Sit 55
657€ excl. btw

Linarte Sit 97
S : 988€ excl. btw

combinatie
bv. plant 55 + sit 97 
657€ + 988€ = 1645€



BUITENTAPIJTEN
VERLENG JE WOONKAMER

BUITENTAPIJT VAN DICKSON 

Geen grens meer tussen binnen en buiten.  
Tapijten van Dickson® zijn ideaal voor elke  
ruimte en elk project voor aankleding van  
ruimtes binnen of buiten. 
 
Gemaakt uit geweven vinyl, waardoor de tapij
ten uiterst duurzaam, gemakkelijk te reinigen, 
wateren vlekbestendig zijn en zeer slijtvast met 
3jaar garantie. 
 
Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en met 
of zonder acrylrand

BUITENTAPIJT DICKSON

geweven vinyl,             zonder acrylrand       met acrylrand 
 
600 x 900 mm   129 €  149 € 
900 x 1600 mm  249 €  269 € 
1200 x 1800 mm  339 €   369 € 
1400 x 2000 mm  339 €   439 € 
1600 x 1600 mm  339 €  439 € 
1700 x 2400 mm  599 €  649 € 
2000 x 2000 mm  749 €  589 €
2000 x 2500 mm  639 €  689 €
2000 x 3000 mm  749 €   799 €
2000 x 4000 mm  949 €  999 €

prijzen inclusief 21% btw



ONDERHOUDSPRODUCTEN
JE OVERKAPPING ALTIJD ALS NIEUW

ONDERHOUDSPRODUCTEN 

Onze producten moeten jarenlang, dag in, dag uit in alle 
weersomstandigheden hun kwaliteiten bewaren en vlot ge
bruikt kunnen worden. Daarom zijn ze ook gemaakt uit de 
meest kwalitatieve en duurzame materialen, waarvan je mits 
een minimum aan onderhoud nog jarenlang zal genieten.

RENSON MAINTENANCE SET  75€ incl. 21% btw 
 
Een jaarlijkse reiniging met de Renson Maintenance Set 
producten zorgt voor het jarenlange behoud van de intense 
kleur en geeft een extra bescherming tegen zure regen, zee
lucht en UV stralen. In kuststreken en bosrijke omgevingen 
is min. 2 x per jaar onderhouden aangewezen. 
De set bestaat uit de Renson Clean, reinigen en ontvetten 
en de Renson Protect, ter bescherming van het aluminium.

CLEANSCREEN   32€ incl. 21% btw 
 
De screendoekreiniger ‘cleanscreen’ is een geconcentreerd 
product met sterk reinigende en ontvettende eigenschappen 
voor de meest voorkomende natuurlijke vervuilingen, zoals 
stof, vethoudende neerslag, vetvlekken, mos, insectenspo
ren,…
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