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Hal 9, Stand A050

Panovista® Max

Elke dag ontwikkelen wij innovatieve en duurzame

oplossingen met als doel om van uw woning een betere plek

te maken, met bijzondere aandacht voor iedereen zijn welzijn,

Creating Healthy Spaces.

Want we geloven dat een gezonde woning aan de basis ligt

van een goede gezondheid. Ontdek de oplossingen van

Renson om uw leefomgeving te verbeteren zonder in te boeten aan

architecturale eenheid.

VENTILEREN VOOR EEN GOEDE GEZONDHEID
Wegwijs in ventilatiesystemen

maakt gebruik van hernieuwbare
energie (warmtepomp) voor sanitair

warm water en ruimteverwarming

BETTER

BEST
+

+

SYSTEEM C

SYSTEEM E

renovatie/nieuwbouw

nieuwbouw

dankzij vraaggestuurde ventilatie
met beperkt onderhoud

dankzij vraaggestuurde ventilatie
met middelmatig onderhoud

(raamventilatie zelf stofzuigen)

(raamventilatie zelf stofzuigen en
filters halfjaarlijks zelf reinigen)

GECONTROLEERDE AFVOER
VAN CO2 IN SLAAPKAMERS?

ja, dankzij SmartZone

ja, dankzij SmartZone

TOEVOER VAN VERSE LUCHT

natuurlijk via raamventilatie

natuurlijk via raamventilatie

€ 28 / jaar

€ 28 / jaar

dagelijkse energiebesparing
door geoptimaliseerde,
vraaggestuurde luchtafvoer,
interessant het ganse jaar door

vraaggestuurde luchtafvoer en
warmterecuperatie voor ruimteverwarming en sanitair warm water,
interessant het ganse jaar door

MEEST GESCHIKT VOOR
RENOVATIE/NIEUWBOUW?
OPTIMALE LUCHTKWALITEIT

OPERATIONELE KOST

(van het ventilatiesysteem,
gemiddelde verbruiks- en onderhoudskosten over 5 jaar)

ENERGIEZUINIG?

Healthbox

Endura

SYSTEEM C®+
HEALTHBOX®

SYSTEEM E®+
ENDURA®

Vraaggestuurd ventilatiesysteem

Vraaggestuurde ventilatie en
lucht/waterwarmtepomptechnologie in één toestel

∫ Vraaggestuurde regelkleppen passen het
extractiedebiet per ruimte aan in functie
van CO2, vocht en VOC (vluchtige organische
componenten, geur)
∫ Mogelijk om tot 8 ruimtes aan te sluiten:
verblijfruimtes & vochtige ruimtes
∫ Bediening via vierstandenschakelaar of
Touchdisplay

∫ Hergebruik van ventilatielucht voor
laagtemperatuur ruimteverwarming en
productie van sanitair warm water
∫ Wordt in hybride opgesteld met een externe
verwarmingsketel (wandmodel) zodat
warmtecomfort altijd gegarandeerd is
Rehymo: uiterst compacte,
voorgemonteerde en vooraf
ingeregelde pompgroep
voor vloerverwarming en
radiatoren
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EASYFLEX®
Flexibel, plat ovalen dubbelwandig luchtkanaal uit PE kunststof
∫ Buitendiameter: 140 x 64 mm; binnendiameter: 90 mm
∫ De gladde binnenwand is uitgerust met antistatische en antibacteriële additieven: geen
ophoping van stof en geen risico op het uitbreken van bacteriehaarden
∫ Debiet: 57 m³/u (bij ontwerpsnelheid van 2,5 m/s): een hoog debiet bij een lage
luchtsnelheid zorgt ervoor dat de geluidsproductie over gans het systeem sterk daalt
∫ Beperkte hoogte: kanalen kunnen makkelijk in de ondervloer, in het beton of in valse
muren/plafonds worden ingewerkt.

ENDURA® TWIST
Decentraal ventilatierooster met warmteterugwinning
∫ Horizontale (bovenop raamprofiel) of verticale
(in combinatie met screens/rolluiken) installatie
∫ Zeer geschikt voor renovatieprojecten doordat er bij
installatie geen kanalen voorzien moeten worden
∫ Combineert laag energieverbruik
met discreet eigen geluid
∫ Optioneel beschikbaar met vraagsturing
(Indoor Air Quality) en filters (G3, F7)
∫ Vorst- en condensvrij
Verticale
installatie

Horizontale installatie

Alternerende ventilatoren

Regenerator

Filter

INVISIVENT®
Discrete en energiezuinige ventilatieroosters voor een
gezond en comfortabel binnenklimaat

Invisivent

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

Discrete plaatsing bovenop het raamprofiel
Met i-Flux technologie, voor een optimaal comfort en minimaal energieverlies
Verkrijgbaar in verschillende akoestische dempingsniveaus
Met vervangbare akoestische mousse
Inbraakveilig ventileren met de ramen dicht
Regen- en insectenwerend
Perfect luchtdichte aansluiting op het raamprofiel
Onderhoudsvriendelijk, dankzij de eenvoudig
afneembare binnenklep
∫ Uniek en veelzijdig assortiment: voor elke toepassing
een oplossing (hoogbouw, sterk akoestisch
belaste gevels, utiliteit,..)

FIXVENT® MONO AK

Fixvent met
ventilatieve koeling

Windvaste zonwering, insectenwering én ventilatie in één
∫ Combinatie van een akoestisch
ventilatietoevoerrooster met windvaste
doekzonwering
∫ De look & feel sluiten perfect aan bij onze
andere ventilatie- en zonweringsproducten
waardoor het product eenvoudig te
combineren is in eenzelfde woonruimte
∫ Het doek is in iedere positie windvast
dankzij de Fixscreen-technologie
∫ Een screen in gesloten toestand
functioneert ook perfect als muggenraam

VENTILATIEVE
KOELING
Een comfortabel en gezond binnenklimaat dankzij
intensieve nachtventilatie (Nightcooling)
∫ De garantie op een intensieve en natuurlijke toevoer van verse lucht
zonder kans op inbraak en zonder last van regen of wind
∫ Koel uw kamers zonder energieverslindende airco
∫ De roosters zijn geschikt voor opbouw of wandmontage
∫ NIEUW Inbraakwerend rooster voor ramen (424RC2)

OPEN
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GESLOTEN

LINIUS®
Esthetische aluminium gevelbekleding
∫ Lamellen worden bevestigd op een aluminium draagstructuur
∫ Ideaal om onaantrekkelijke installaties aan het oog te onttrekken
∫ Voor opstellingen waarbij de installatie afgeschermd moet worden van de regen
terwijl er toch een vrije luchtdoorlaat nodig is
∫ Uitgerust met akoestische lamellen, is deze gevelbekleding ideaal om luidruchtige
installaties af te schermen

Fixscreen®

Algarve®

HORIZONTALE
DOEKZONWERING
Topfix®
De eerste zonwering voor extreme windbelasting
∫ Voor alle verticale, horizontale of schuinliggende beglazing zoals lichtstraten,
skylights, veranda’s, …
∫ Zonwering met revolutionaire doekspanning
∫ Windvast tot 120 km/u
∫ NIEUW Zijwaartse montage van de kast is voortaan mogelijk

Topfix® VMS

VERTICALE
DOEKZONWERING
Fixscreen®
De eerste verticale windbestendige en insectenwerende zonwering
∫ Doekzonwering met revolutionair spansysteem dankzij de Fixscreen-technologie
∫ Snellere en veilige montage dankzij de Connect&Go-technologie
∫ Doek schuift soepel en geruisloos in en uit dankzij de Smooth-technologie
∫ Oppervlakten tot 22 m²
∫ Bestand tegen windsnelheden tot 130 km/h

Detecto®
Veilig en duurzaam systeem voor uw Fixscreen®
∫ Detectie herkent het verschil tussen een obstakel en een windstoot
∫ Garandeert een perfecte doekspanning
∫ Dankzij de instelset (optie) kunnen de eindpunten op een snelle, eenvoudige en
veilige manier opnieuw ingesteld of gereset worden
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Op vraag van VELUX®, heeft RENSON® de Topfix geoptimaliseerd voor de montage op
de VELUX® Modular Skylights. RENSON® ontwikkelde hiervoor de Topfix VMS
(Patent Pending).

Topfix® Max
Windvaste, horizontale zonwering voor grote oppervlaktes tot 30m²
∫ Het doek kan, afhankelijk van de esthetische eisen van boven naar beneden of vice
versa gemonteerd worden
∫ Topfix® Max F is combineerbaar met een open constructie zonder onderliggend
dak, met of zonder montagevoeten

Topfix® Max

Fixscreen®

Sunclips®

SUNCLIPS®
Hou binnenvallend zonlicht onder controle,
zonder het zicht naar buiten te belemmeren
∫ Geëxtrudeerde aluminium C-vormige lamellen, gemonteerd op
een vaste draagstructuur
∫ Bescherming tegen oververhitting tijdens de zomer
∫ Toch steeds gratis zonnewarmte tijdens de winter
∫ Zorgt voor het gewenste schaduweffect

CILIUM®
Dynamische aluminium zonwering
∫ Kan omgevormd worden van verticale zonwering vóór het raam naar
een horizontale, openstaande luifel boven het raam
∫ Beantwoordt aan de eisen van EPBD “Energy Performance of
Buildings Directive”
∫ Uitzonderlijke kwaliteit, volledig roestvrij
∫ Geschikt voor projecten of woningbouw
∫ Inbraakveilig: dankzij het gebrevetteerde ‘stabilhook’-mechanisme
blokkeert het paneel in gesloten toestand

PANOVISTA®
De eerste doekzonwering voor glas-op-glas hoekramen
∫
∫
∫
∫
∫

Het buitenzicht op het panorama blijft optimaal behouden want er is geen sprake van hinderlijke aluminium profielen of kabels
Kast en zijgeleiders kunnen onzichtbaar weggewerkt worden
Combineerbaar met andere RENSON® screens
De onderlat verdwijnt in open stand volledig in de kast
Twee types beschikbaar:
- Panovista® :
Maximale breedte per deel is 4000 mm en maximale hoogte 2800 mm
		
Bestand tegen windsnelheden tot 37 km/h
- Panovista® Max : Maximale breedte per deel is 6000 mm en maximale hoogte 3400 mm (max. totale oppervlakte: 30m²)
		
Bestand tegen windsnelheden tot 90 km/h

Panovista®

Panovista® Max
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SLIDEFIX®
Zijwaarts openschuivende screen
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

De screen volgt de logische beweging van een schuifraam wat zorgt voor meer gebruiksgemak
Doekzonwering met revolutionair spansysteem
Snellere en veilige montage dankzij de Connect & Go-technologie
Duurzaam design dat gemakkelijk te onderhouden is (verwijderen van bladeren, stof,..), perfecte waterafvoer en onzichtbare integratie in de bouwschil verzekerd
Kast en geleiders kunnen onzichtbaar weggewerkt worden
Bestand tegen windsnelheden tot 90 km/h
NIEUW Dankzij de hoekafwerking in verstek kunnen zowel binnen- als buitenhoeken op een esthetische manier van zonwering voorzien worden.

Enkel systeem

Dubbel systeem

Hoekoplossing

Waterafvoer

SKYE®
Modulair en volledig afsluitbaar terrasdak met
draaiende en openschuivende aluminium lamellen
∫ Oriënteerbare daklamellen om warme lucht af te voeren en te beschermen tegen zon,
regen of wind
∫ Openschuivende daklamellen voor maximale lichtinval en weids, open zicht
∫ De lamellen schuiven open en dicht met een snelheid van 3 m/min
∫ Eenvoudige app-bediening
∫ Gesynchroniseerde schuiftechniek aan beide zijden van de lamellen zorgt ervoor dat het dak ook
bij ongelijke belasting eenvoudig opent of sluit (gepatenteerde S-aandrijftechniek)
∫ De lamellen zijn 145 ° draaibaar
∫ Spanbreedte: min. 3 m - max. 4,5 m en Pivotbreedte: min. 4 m - max. 6,2 m
∫ Meerdere afwerkingsmogelijkheden met Loggia schuifpanelen, glazen panelen, geïntegreerde
Fixscreens, ledverlichting, ...
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ALGARVE® ROOF
Horizontaal zonwerend dak met kantelbare
lamellen, integreerbaar in bestaande
constructies
∫ Geïntegreerde waterafvoer in lamellen en bovenkader,
zijwaartse afvoer via de kolommen
∫ Door de integratie in of bovenop een bestaande constructie
past de Algarve Roof bij iedere bouwstijl: hedendaags, klassiek
of modern
∫ Max. afmetingen in 1 dakmodule: 4500 x 6050 mm

Loggialu® Stirata

LOGGIA®

Loggiascreen® Canvas

Nieuwe zonwerende, verticale schuifpanelen voor nog meer harmonie
tussen huis, tuin en terrasoverkapping
Nieuwe types:
∫ Loggialu Plano: aluminium rechthoekige, horizontale lamellen
∫ Loggialu (Privacy) Wooddesign: aluminium (Privacy) lamellen met de look van witte eik, natuureik
of walnoot
Nieuwe types outdoor:
∫ Loggialu Stirata: invulling met geëxpandeerde aluminium plaat
∫ Loggiawood Linea: verticale, rechthoekige houten lamellen (WRCedar)
∫ Loggiascreen Canvas: Loggia scherm met een onzichtbaar frame aan één kant. Nu ook verkrijgbaar met
staccato doek voor een natuurlijke en warme uitstraling

Loggialu® Plano

argenta
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INVISIDOOR® DL
Onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren
∫ Dankzij de invisidoor DL liggen deuren in lijn met de wand en is het mogelijk om
een egaal resultaat te creëren
∫ Geen zichtbaar kader rondom de deur
∫ Voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarten-platen
∫ Standaard voorzien met de award winnende invisible neo scharnieren, regelbaar 3D
∫ Beschikbaar voor enkele of dubbele deuren, met een maximale deurhoogte van
max. 4 m

INVISIDOOR® AX PRO
Onzichtbare aluminium kader voor
pivoterende binnendeuren tot 100 kg

ENGLISH

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

Ideaal voor zwaardere en frequent gebruikte toepassingen
Actieve sluitdemping
Opent in beide richtingen
Vasthoudstand op 90°
Voldoet aan eisen volgens EN-1154 voor deursluiters
Uitgerust met gepatenteerd bovenpivot systeem
Scharniersysteem is apart verkrijgbaar

Ontdek onze oplossingen
voor hoogbouw

&
VENTILATION
ON FOR
TI
C
TE
SUNPRO
UILDINGS
HIGH-RISE B

Renson’s baseline is “Creating healthy
spaces”, en die geldt ook voor hoge gebouwen.
Het is van groot belang dat mensen ook
in hoogbouw goed functioneren in een
gezonde en comfortabele leefomgeving. Elke
projectontwikkelaar hecht namelijk belang aan
energie-efficiëntie en esthetiek op het vlak van
ventiltie, zonwering en terrasoverkappingen.
Renson® biedt dan ook voor elk type hoogbouw
een op maat gemaakte oplossing aan.
Brochure op de stand verkrijgbaar.
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