Svenska I INSPIRATION OCH TIPS FÖR UTOMHUSPRODUKTER 2018

WHERE MAGIC HAPPENS...

FÅ UT MER AV
TRÄDGÅRDEN
Trädgården är en egen liten oas. Det är en plats man längtar till och där
man gärna tillbringar mycket tid.
Det kan man göra genom att grilla med vänner, att njuta av solen i lugn
och ro eller att ha lite egentid med familjen. Att tillbringa tid utomhus är
ett bra sätt att koppla av och att få inspiration och energi.
Och med ett terrasstak från Renson® kan man tillbringa ännu mer tid
utomhus.
Sortimentet innehåller många olika terrasstak som skyddar mot vind, sol,
regn eller kyla och möjligheterna att komplettera och anpassa är många.
Uteplatsen och trädgården blir då en förlängning av inomhusmiljön så att
du kan tillbringa mer tid utomhus i skydd mot vädrets makter.
Terrasstaket anpassas helt och hållet efter din personliga stil och dina
önskemål och ger bostaden det där lilla extra, mer plats för barnen att
leka utomhus, en plats där du kan läsa en bok i lugn och ro, eller ett mysigt ställe där du kan bjuda familj och vänner på ett glas vin.
Vi har ett brett urval av terrasstak och det finns det modeller för alla olika
byggnadsstilar. Det betyder att du kan njuta av trädgården eller uteplatsen året runt. I bästa möjliga utomhusmiljö, dag som natt.
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INTRO

VARFÖR VÄLJA UTOMHUSPRODUKTER?
Toppkvalitet och hållbarhet
Renson® är ledande i Europa inom naturlig ventilation, solskydd utomhus
och utomhusprodukter. Vi tillverkar våra kvalitetsprodukter i våra egna, ultramoderna produktionsanläggningar. Vi testar våra produkter under de
mest extrema omständigheter och modifierar dem tills vi når ett perfekt
slutresultat.
På så sätt kan vi garantera kunden optimal kvalitet. Vårt nätverk av välutbildade ambassadörer sörjer för en mycket bra kundservice, montering och
produktservice efter montering. Vi tillämpar professionalitet och yrkeskunnande i allt vi gör.

Minimalistisk design
Våra produkter är mycket innovativa, både vad gäller utseende och produktdesign. Våra produkter kan integreras sömlöst med tillval, dolda fästanordningar, hållbara material och smarta lösningar som ger en perfekt avstämd produkt som kan tillämpas i alla slags bostäder.

Oändliga anpassningsmöjligheter
Tack vare vår modulbaserade produktdesign och otaliga integrerbara valmöjligheter kan vi erbjuda måttbeställda lösningar. Kundanpassade screener, många kulöralternativ, skjutpaneler i olika formgivningar, glasväggar,
värmesystem, musik – det är bara några av de många valmöjligheter som
ger unika och personliga lösningar.

Användar- och underhållsvänliga
Vi konstruerar produkterna för att de ska vara lätta att använda varje dag,
år ut och år in i alla väder, utan att kvaliteten försämras.
Därför är de tillverkade av mycket tåliga material av högsta kvalitet, som
du, med ett minimum av underhåll, har glädje av under många, många år
framöver.
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ATT VÄLJA
UR VÅRT SORTIMENT
Sammanställ ditt terrasstak
1. Bestäm först om taket ska vara horisontellt eller sluttande. När det handlar om
horisontella terrasstak kan du välja mellan den mest exklusiva serien Camargue
Line, i vilken alla tillval kan integreras i strukturen eller Algarve Line där tillvalen
byggs på utanpå aluminiumstrukturen. Dessutom har vi Aero Line som integreras i den fasta arkitekturen på ett mycket smakfullt sätt. Camargue Line och
Algarve Line kan alltså byggas upp fritt i trädgården eller placeras mot fasaden.
Aero Line används som ett rörligt takelement i en utbyggnad eller en komplettering, oavsett material.
2. Förutom terrasstakets form ska du bestämma hur själva taket ska vara
utformat
3. Sedan väljer du väggar och andra tillval till terrasstaket efter tycke och
smak
Alla serier i sortimentet har olika valmöjligheter för att exempelvis integrera belysning och ljud- och värmeelement.

Vår produktkatalog som du kan hämta hos närmaste Renson-återförsäljare
innehåller all information om tillval och specifikationer. Information om alla försäljningsställen finns på www.renson-outdoor.com
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HORISONTELL DESIGN

CAMARGUE® LINE
LAMELLTAK
(vridbart lamelltak)

CAMARGUE®

Detta innovativa och modulbaserade terrasstak kan
kompletteras med perfekt integrerade sidoelement.

LAMELLTAK
(taklamellerna kan vridas
och skjutas undan)

CAMARGUE SKYE®

Ett terrasstak med aluminiumlameller som kan
stängas helt eller öppnas genom att vrida eller skjuta
undan dem. Även här kan man bygga in sidoelement
utan synliga fästen.

FAST TAK
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AERO® LINE

ALGARVE®

AERO®

Ett horisontellt tak som ger skydd mot sol och regn
med vridbara aluminiumlameller. Det går att montera
sidoelement i överbyggnaden.

Horisontellt tak som ger skydd mot sol- och regn
med vridbara lameller. Kan byggas in i nya eller
befintliga konstruktioner.

INTRO

ALGARVE® LINE

SKYE®

1. AERO SKYE®
2. AERO SKYE® Dual
Aero Skye med lameller som kan vridas och skjutas
undan för en panoramautsikt. I Aero Skye Dual
skjuts lamellerna i öppet läge från mitten för ett upp
till 11,75 m ljusinsläpp utan störande tvärprofiler.

ALGARVE CANVAS®

Terrasstak med fast tak, vackert färdigställt med ett
innertak av duk med Fixscreen-teknologi.
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SLUTTANDE DESIGN

LAGUNE®
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ÖPPNINGSBART
FIXSCREENTAK

LAGUNE®

Detta terrasstak har en vävduk som skyddar mot
sol, regn och vind samtidigt som den släpper
igenom ljus. Sidoelementen kan integreras på ett
stilrent sätt.

ÖPPNINGSBART
VELUM DUKTAK

TOSCANE®

INTRO

LAPURE®
LAPURE®

Minimalistiskt screentak som skyddar mot regn,
vind och sol och som samtidigt ger en öppen
panoramavy. Det går att montera sidoelement i
överbyggnaden.

TOSCANE®

Detta vikbara tak är en innovation för de större
ytorna och det skyddar mot regn, vind och sol.
Sidoelementen kan integreras på ett mycket fint sätt.
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Camargue Line är en bra lösning för den kräsne livsnjutaren.
Detta innovativa, modulbaserade terrasstak har dolda, perfekt
integrerade element och det är en pärla i trädgården. Det finns
med vridbara taklameller i aluminium som är fast monterade eller
som går att skjuta undan.
Du kan också anpassa terrasstaket på många olika sätt efter dina
personliga behov med tillval som passar perfekt i konstruktionen
(gardiner, skjutväggar i glas, solskyddsduk, skjutpaneler, belysning,
ljud- och värmeelement med mera).
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CAMARGUE® LINE

Loggiawood® Privacy

Camargue®

Högtalare
Loggia®
smidig passage

UpDown
LED Light

Värmeelement

Camargue®
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Camargue®

CAMARGUE® LINE
Camargue®

Camargue®

Camargue®
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Loggialu® Privacy

Linius fast vägg
fullhöjd enkel
eller dubbelsidig

Camargue®

Camargue®

Camargue Skye®
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CAMARGUE® LINE
Camargue®

Camargue®
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Camargue®
20

Screener

Lameller

öppet

öppningen kan regleras steglöst

stängt
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Loggialu® Stirata

Loggiascreen® Canvas
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CAMARGUE® LINE

Integrerad LED-belysning så att du
kan sitta där till sent på kvällen

De anpassningsbara sidoscreenerna kan regleras
till valfri höjd och de är mycket vindtåliga

Camargue®

23

Camargue®

24

CAMARGUE® LINE

KAN ANPASSAS
EFTER TYCKE
OCH SMAK
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CAMARGUE® LINE
Integrerad Fixscreen®

Camargue®
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CAMARGUE® LINE

Ett tak som kan skjutas undan så
att solen skiner fritt på terrassen

Camargue Skye®
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Camargue®
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CAMARGUE® LINE

GLASFIBERDUK
GER
ELEGANT
OCH TÅLIGT
SKYDD
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MER TID
FÖR ATT NJUTA
DRIES OCH MONICA

Efter att ha bott mitt i staden i några år byggde vi för några år sedan vårt
drömhus lite utanför staden. Äntligen en trädgård i ett lugnt område nära
naturen. Men vi tyckte inte att vi kunde njuta riktigt av trädgården. På våren var det ofta för blåsigt. Och på sommaren var det ibland lite för varmt.
På sensommaren sjunker temperaturen snabbt på kvällarna och så var det
fuktigt. Så vi beslutade att bygga ett terrasstak och nu kan vi njuta mer av
tiden utomhus. Sidokonstruktionen skyddar oss mot vinden.
På sommaren kan vi ställa in solskyddet till önskad höjd. Och om det
kommer en regnskur stänger vi lamellerna.
Nu kan vi vara utomhus mycket längre på kvällen efter jobbet än tidigare.
Vår trädgård har blivit ännu viktigare i vår vardag och den ger oss mycket
livskvalitet.
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Camargue®

33

CAMARGUE® LINE

34

CAMARGUE® LINE

TRÄDGÅRDEN GER
OSS EN OBETALBAR
LIVSKVALITET

Camargue®
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Ett terrasstak som man kan placera var som helst, på
uteplatsen, bredvid poolen, fristående i trädgården eller
till och med som vackert formgiven carport.
Algarve Line passar perfekt som terrasstak och det
finns många olika tillbehör som kan monteras på
aluminiumstrukturen. Algarve Line förses med ett fast
tak eller ett vridbart lamelltalk och det kan utrustas med
screener som väggarna på sidorna.
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ALGARVE® LINE

Algarve®

Algarve®
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Algarve®

ALGARVE® LINE
Algarve®

Algarve®

Algarve®

Algarve®
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Ljusgenomsläppliga
lameller Lineo® Luce

Algarve®
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Algarve®

ALGARVE® LINE
Algarve®

Algarve®
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Algarve® ”Classic Line”
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ALGARVE® LINE

KLASSISKT
ÄR ALLTID
TIDLÖST
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EN MER
PERMANENT
LÖSNING
KAREL OCH GREET

Vi har valt ett fast terrasstak för att skydda mot både sol och regn, beroende på väder. Vi hade letat en tid efter en mer permanent lösning för att
slippa släpa parasollet eller att sätta upp ett partytält för att få skydd mot
regnet.
Vi tyckte att den här modellen passade bra till husets befintliga arkitektur
och det verkade vara en rejäl konstruktion. Och taket har faktiskt överträffat våra förväntningar vad gäller komfort. Vi skulle ha byggt det här mycket
tidigare. Man kan ställa lamellerna som man vill. Om det är varmt öppnar
vi dem en aning så att det fläktar lite. Och om det börjar regna rinner
vattnet undan. Det är fem år sedan vi lät bygga vårt terrasstak och det ser
fortfarande nytt ut. Det är en mycket rejäl konstruktion. Jag rengör lamellerna en gång på våren med Renson ”Clean” och sedan gnider jag in allt
med Renson ”Protect” och så är vi redo för en ny, härlig säsong.
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Algarve®

45

ALGARVE® LINE

Vi letade efter ett terrasstak med lamelltak och en carport i samma
stil när vi skulle bygga huset. Vi tyckte att Algarve Line var en
perfekt lösning med Algarve och Algarve Canvas. Den eleganta
strukturen passar utmärkt till vår strama arkitektur och den
uppfyller alla behov.
Nu kan vi parkera bilen i skydd under vårt Algarve Canvas och
värdet på bostaden har ökat avsevärt. Med Algarve skapar vi ett
perfekt klimat på vår uteplats och det är en permanent lösning
som skyddar mot sol, regn, vind och kyla tack vare det vridbara
lamelltaket, de solskyddande screendukarna och det stilfulla
värmesystemet.
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ALGARVE® LINE

ENHETLIG STIL
KRING
BOSTADEN

Algarve Canvas®
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Aero Line består av en serie lamelltak som är vackra att integrera i
en fast struktur. Taken levereras med millimeternoggrannhet.
Det finns många olika valmöjligheter och taket ger skydd mot vind,
sol och regn, beroende på väder. Denna estetiska och hållbara
serie innebär nya användningsmöjligheter för uteplatsen.
Aero Line kan integreras i konstruktioner av sten, trä eller andra
material. De är perfekta för integrering av både nybyggnation och
renovering.
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AERO® LINE

Aero®

Aero®
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Aero®

AERO® LINE
Aero®

Aero®
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Aero®

Aero®

Aero®

Aero®
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AERO® LINE
Aero®

Aero®

53

Aero®
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AERO® LINE

VARJE
EFTERMIDDAG
BLIR
EN GLÄDJE
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Aero®
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AERO® LINE

PERFEKT
INTEGRERAD
FÖR EN EXKLUSIV
LOOK
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Aero®
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AERO® LINE

Kan byggas in med möjlighet
att skjuta undan taket om du vill
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AERO® LINE
Aero Skye® Dual
61

Lösningarna med sluttande tak är en serie minimalistiska
screentak som ger en öppen panoramautsikt och som
samtidigt skyddar mot regn, vind och sol. Med ett knapptryck
skjuter du upp eller stänger taket till önskat läge.
De hållbara dukarna av hög kvalitet är av kraftig polyester
och de är lätta att skjuta in och ut.
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SLUTTANDE DESIGN

Lagune®
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LAGUNE®
Lagune®

Taket kan ställas in till den
position som bäst passar dina
önskemål för tillfället

Lagune®
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Lapure®
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Modern

Lapure®

Klassisk - ”Classic Line”

Lapure® ”Classic Line”
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LAPURE®

De utskjutbara sidoväggarna
ger extra bra skydd mot vinden

Integrerad LED-belysning gör
att du kan sitta längre utomhus
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DEN PASSAR OCKSÅ TILL TAKVÅNINGAR OCH TAK I LÄGENHETER

Algarve®

Camargue®

Camargue®

Lapure®
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Camargue®

VISSTE DU ATT...
Lagune®

Camargue®

Camargue®

Före

Lapure®

Efter
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NATURAL

ALLA STILAR ÄR MÖJLIGA...

Fixscreens
SC-3332
Soft Clay

Skjutpaneler
Loggiascreen Canvas
Staccato dolomite

Skjutpaneler
Loggiawood (Privacy)
Loggiawood Linea

Gardiner
Lounge 50

BLACK & WHITE

Lackkulör
STR0333
Struktur RAL 7006

Lackkulör lameller
STR0340
Struktur RAL 9016

Fixscreens
N-3030
Charcoal

Fixscreens
N-0202
White

Gardiner
Lounge 120

Gardiner
Lounge 10

Lackkulör ram
STR0084
Struktur RAL 9007

Lackkulör lameller
STR0325
Struktur RAL 7035

Fixscreens
N-0701
Pearl Grey

Fixscreens
SC0101
Grey

Skjutpaneler
Loggiascreen Canvas
Staccato Slate

Gardiner
Lounge 22

CRYSTAL

Lackkulör ram
STR0083
Struktur RAL 9005
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ORIENTAL
Lackkulör ram
STR0083
Struktur RAL 9005

Lackkulör lameller
V9001020
Bronze

Fixscreens
SC1011
Charcoal-bronze

Lackkulör ram
STR0081
Struktur RAL 7039

Lackkulör lameller
STR0334
Struktur RAL7030

Fixscreens
SC1111
RAL7048

Skjutpaneler
Loggiascreen Canvas
Staccato Tuff

Skjutpaneler
Loggialu stirata
Ram: svart
Takmaterial: bronze

SAHARA

Gardiner
Lounge 120

Gardiner
Lounge 50
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ATT TESTA
Skydd och komfort
Våra terrasstak ger skydd och komfort på flera olika sätt. För att garantera detta testas konstruktionen på vattenavledning,
bärlast och vindbeständighet.

Vattentester
Produkternas förmåga att avvisa och
leda undan vatten testas med hjälp av
en sprejanläggning som imiterar regnskurar. På så sätt kontrollerar vi hur stor
regnmängd som våra terrasstak kan
leda undan och hur denna avledning
kan optimeras:
Camargue Line: Camargue Line klarar
en regnmängd motsvarande en regnskur med en intensitet på 180 mm/h
som pågår i högst 2 minuter. Sådana
regnskurar inträffar i genomsnitt vart
15:e år.
(Enl. Belgisk regnstatistik:
norm NBN B 52-011)

Bärkraft
Algarve Line: Algarve Line klarar en
regnmängd motsvarande en regnskur
med en intensitet på 144–180 mm/h
som pågår i högst 2 minuter. Sådana
regnskurar inträffar i genomsnitt vart
10:e år.
(Enl. Belgisk regnstatistik:
norm NBN B 52-011)
Lagune: Lagune klarar en regnmängd
motsvarande en regnskur med en intensitet på 180 mm/h som pågår i högst
2 minuter. Sådana regnskurar inträffar i
genomsnitt vart 15:e år.
(Enl. Belgisk regnstatistik:
norm NBN B 52-011)

Terrasstak utsätts för många olika påfrestningar (t.ex. snö). Bärkraften har
fastställts av våra ingenjörer genom statistiska hållfasthetsberäkningar som sedan validerats i interna test.
Camargue: klarar 200 kg last/m2 även i
de största utförandena.
• Det motsvarar 2 meter nysnö/m2.
• Det är möjligt tack vare det patenterade ram/spann-systemet.

KG
200 Kg/m2
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Vi har utfört vindtunneltest för att fastställa hur stor vindbelastning våra terrasstak och de vertikala solskyddsdukarna klarar.
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Vindtester

Miami-Dade
Orkanbeständighet

Vindstyrka i Beaufort

Camargue® Line

Garanti
med stängt
tak/screen
upp till

Styra tak/
screen
upp till

160 km/h
12 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

Beaufort

Beskrivning

Genomsnitt
vindhastighet
i m/s

Genomsnitt
vindstyrka i
km/h

Konsekvenser

0

Lugnt

< 0,2

<1

Man känner inte vinden. Rök stiger rakt
upp eller nästan rakt upp.

1

Svag vind

0,3–1,4

1–5

Vindriktningen kan avläsas med hjälp
av rökpelare, men inte med hjälp av
vindflöjel.

2

Svag vind

1,5–3,4

6–12

Vinden är märkbar i ansiktet, löv dallrar,
vindflöjeln visar vindriktningen.

Camargue Skye®
Algarve® Line
Aero® Line

120 km/h
11 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

Lagune®

120 km/h
11 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

3

Måttlig vind

3,5–5,4

13–19

Flaggor fladdrar och löven sätts i rörelse.

Lapure®

100 km/h
10 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

4

Måttlig vind

5,5–7,4

20–27

Damm virvlar upp och besvärar ögonen.
Håret blir rufsigt.

Integrerad
Fixscreen®

60 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

5

Frisk vind

7,5–10,4

28–37

Buskar svajar, vågor med kammar på
sjöar och kanaler.

Toscane®

49 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

6

Frisk vind

10,5–13,4

38–48

Svårt att hålla i ett paraply, stora
trädgrenar sätts i rörelse, det viner i
kraftledningar

Hård vind

13,5–17,4

49–62

Man går inte obehindrat mot vinden.
Hela träd börjar svaja.

8

Hård vind

17,5–20,4

63–73

Det är svårt att gå i det fria.
Kvistar bryts från träden.

9

Hård vind

20,5–24,4

74–87

Rökhuvar, taktegel och antenner
blåser ner.

Storm

24,5–28,4

88–102

Vuxna människor blåser omkull.
Betydande skador på hus.

Storm

28,5–32,4

103–117

Omfattande skador på hus och skogar.

Orkan

> 32,5

> 118

Ödeläggelse och förstörelse.

7
FIXSCREEN®
TOSCANE®

10
LAPURE®

11
ALGARVE® LINE
CAMARGUE SKYE®
LAGUNE®

12
CAMARGUE® LINE
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GARANTI*

ÅR

ÅR

ÅR

GARANTI

FIXSCREEN-TEKNOLOGIN
GARANTI (*)

COATING
GARANTI

Hög kvalitet
Alla material som vi använder är av hög kvalitet och är anpassade för ändamålet. Som tillverkare ger vi:
• 5 års(**) garanti på alla fel som kan visa sig vid normalt bruk och underhåll.
• 2 års garanti för den elektroniska styrningen.
• 2 års garanti på Crystal-duken.
• Lacken på aluminiumkomponenterna täcks av en färghållfasthetsgaranti
på 10 år.
• Glansen på de lackerade profilerna täcks av en garanti på 5 år.
• 7 års garanti på Fixscreen-teknologin: blixtlåset är kvar i sidogejden +
optimal vidhäftning mellan blixtlås och duk.
(*)
(**)

5 års garanti på Fixscreen-teknologin vid fristående tillämpningar av Fixscreen
Se våra garantivillkor

Registrera ditt terrasstak
inom 15 dagar efter montering och överlåtelse

*
ÅR

GARANTI

www.renson-outdoor.com/warranty
* För lackens färg och glans gäller en garanti på 5 år. Om du registrerar terrasstaket och rengör terrasstaket en gång om året och skyddar det med Renson
Maintenance Set, får du en förlängd lackgaranti på 15 år.
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UNDERHÅLL
Enkelt underhåll med Renson Maintenance Set
Terrasstaket utsätts för vädrets makter varje dag, år efter år. För att du
ska ha glädje av ditt Renson®-terrasstak länge, rekommenderar vi att du
underhåller det regelbundet, nämligen en eller två gånger om året. Ett regelbundet underhåll gör nämligen att det håller längre. I detta är följande
punkter viktiga:
• Strukturen är tillverkad av puderlackerat aluminium. Om du rengör den
med produkterna som finns i Renson Maintenance Set behåller färgerna
sin klarhet mycket längre och det ger extra skydd mot surt regn, havsluft
och UV-strålar. I kustområden och skogrika miljöer rekommenderar vi att
utföra underhåll minst två gånger om året.
• Renson ”Clean” är en koncentrerad produkt med starkt rengörande och
avfettande egenskaper för de vanligaste naturliga föroreningar som exempelvis damm, sot, fettfläckar, mossa, insektsmärken, med mera.
Denna produkt kan inte jämföras med de flesta vanliga rengöringsprodukter. Den verkar djupare genom att så att säga ”lyfta” smutsen. Denna
produkt kan också användas till rengöring av duktak av polyester och
vertikala screendukar av glasfiber.
Efter rengöringen bör du skydda aluminiumstrukturen med Renson
”Protect”. Denna produkt skapar en skyddande film som gör det lättare
att rengöra ytan genom att torka den med en mindre mängd Renson
”Clean”. Den skyddar dessutom aluminiumet mot surt regn, havsluft,
UV-strålar och skyddar färgens lyster.
• Dessa bägge produkter ska inte användas i direkt solsken eller vid varmt
väder. Om produkterna torkar för snabbt kan det ge fläckar på strukturen
eller på duken. Använd aldrig frätande eller aggressiva produkter, skursvampar eller andra slipande medel. Dessutom ska du aldrig använda
högtryckstvätt.
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VANLIGA FRÅGOR OCH TIPS
Benens placering
Camargue Line, Algarve Line och Lapure kan också beställas med ”förskjutna”
ben. Det kan vara praktiskt om man exempelvis vill att terrasstaket ska sticka ut en
bit utanför själva terrassen (med benen fortfarande på terrassen) för att ge bästa
möjliga skydd även vid lågt stående sol.
Man kan också välja förskjutna ben för att placera dem på rätt ställe, eller helt enkelt
av arkitektoniska skäl. Benen kan förskjutas högst 1/5 av den totala pivålängden.
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Lamellernas färg

Camargue Line, Algarve Line och
Aero Line är lamellernas vridriktning
viktig. Vill du ha skydd mot solen så
länge som möjligt eller vill du släppa in
så mycket solljus som möjligt i huset?

Camargue Line, Algarve Line och Aero
Line kan levereras utan merkostnad i ett
tvåfärgat utförande (ramen och benen är
i en annan färg än taklamellerna).
Tips: Välj en ljusare färg på lamellerna vid
en mörkare färg på strukturen. En mörkare färg på taklamellerna ger intrycket
av att innertaket är lägre. En ljusare färg
ger intryck av ökad rymd och en extra
sol- och värmeavvisande funktion.

Med Renson® är båda dessa val möjliga. Om man bygger terrasstaket i anslutning till ett kök eller ett vardagsrum
vill man i regel ha så mycket ljus som
möjligt i bostaden.

VISSTE DU ATT...

Lamellernas vridriktning

1 I standardutförande vrids lamellerna

så att solljuset söderifrån hejdas när
man öppnar lamellerna. Med standard solskyddande lameller kan man
också släppa in solljuset, det gör
man genom att vrida dem ytterligare.

1 STANDARD SOLSKYDDANDE:

Hejdar solen i öppet läge
(rekommenderas om man använder
den mycket på sommaren).
2 Med lameller som släpper in solljus

är lamellerna snabbare i rätt vinkel
och då är den plana, vackra undersidan synlig.

2 Släpper in solen i huset i öppet läge

(rekommenderas om man använder
den mycket på vintern).

79

Veranda

Duk eller lameller?

Kan man jämföra ett terrasstak som Camargue Line eller Algarve Line med en
veranda?
Nej! En veranda är en inglasad utbyggnad av inomhusmiljön och det är en sluten konstruktion som är helt vind- och
regntät. Ett terrasstak däremot har en
öppen aluminiumstruktur med ett tak av
vridbara aluminiumlameller som (eventuellt i kombination med sidopaneler)
framför allt ger skydd mot solen och i
viss utsträckning mot dåligt väder. Under ett terrasstak råder det framför allt
utomhusmiljö och där njuter man av
trädgårdens stämning, dofter, färger
och ljud.
Under en Camargue Line eller Algarve Line är det därför bäst att använda
möbler som tål väder och vind.

Hur ska jag välja mellan ett terrasstak
med lamelltak (Camargue Line och Algarve Line) eller ett screentak (Lapure
och Lagune)?
Alla typer av terrasstak har sina fördelar.
Ett tak med solskyddsduk kan öppnas
helt och hållet. Med en sådan duk kan
man alltså välja att hindra solljuset eller
låta det skina in beroende på väderförhållandena. Terrasstak med taklameller ger också möjlighet att reglera den
mängd solljus som ska släppas in. Vid
mycket stark sol kan man stänga lamellerna helt men man kan aldrig öppna taket helt för maximalt ljusinfall.

Vind - Camargue Line och
Algarve Line
Om det finns risk för kraftiga vindar rekommenderar vi att stänga lamelltaket
(det är möjligt vid vindhastigheter på
upp till 14 m/s). Med ett stängt lamelltak är hela konstruktionen stabilare och
vindtåligare. Därför ger vi garanti på våra
Camargue Line och Algarve Line med
stängt tak i vindhastigheter på upp till
33 m/s!
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Lamelltak

Screentak

Tak

Horisontellt

Alltid lutande

Läge

Tillbyggnad, inbyggnad eller fristående

Enkel tillbyggnad

Utsikt vid ”öppet” tak

Taklamellerna vrids i öppet läge
men de ”försvinner” inte

”Taket” är helt borta

Ljus vid ”stängt” tak

Ej ljusgenomsläpplig
(förutom Lineo Luce lameller)

Ljusgenomsläpplig

Bärkraft

Kan bära en snölast

Kan inte bära en snölast

Takets färg

Alla möjliga kulörer

Begränsat urval av kulörer till takduken

Genomgångshöjd

Vid lågt stående sol kan solen skina in
i bostaden under terrasstaket. Det är
ett mycket bra sätt att få extra värme i
huset på vintern. Men ibland kan solljuset vara störande och blända, missfärga
material eller reflekteras i teve- och datorskärmar.
Det vertikala duksolskyddet (Fixscreen)
på sidorna i terrasstaket (Camargue
Line och Lagune) hejdar inte den infallande solen. Samtidigt gör den transparenta duken att man behåller kontakten
med utomhusmiljön från bostaden.

Kunden kan välja genomgångshöjden
fritt till lamelltaken (Camargue Line och
Algarve Line). Valet av en viss höjd beror i regel på vissa faktorer (vid en tillbyggnad kan det exempelvis sitta en
takränna eller ett fönster i vägen…) eller
av personliga skäl; en långväxt person
kommer hellre att välja en högre genomgångshöjd för att få samma öppenhet
och fria utsikt. Å andra sidan är det bäst
att ha en så låg genomgångshöjd som
möjligt för att ge mest skugga.

Terrassens placering
beroende på väderstreck
Man kan man också placera terrasstaket annorlunda för att vända den mot
rätt väderstreck. Om det är en södervänd terrass passar både terrasstaken
med duk (Lagune och Lapure) och med
vridbara lameller (Camargue Line och
Algarve Line). En sluten duk eller slutna lameller ger ett effektivt skydd mot
solvärmen. För lamelltak är det bäst att
placera lamellerna parallellt med bostaden. Det ger också bästa möjlighet att
reglera det solljus som faller in. Man kan
hejda solstrålarna helt eller delvis eller
låta dem lysa in fritt.

VISSTE DU ATT...

Lågt stående sol: Fixscreen

Om terrassen är vänd mot norr, är det
ett bäst att placera lamellerna lodrätt
mot väggen. På så sätt kan man reglera
ljusinfallet från öster eller väster på bäst
sätt, medan man i öppet läge får största
möjliga ljusinfall.

O-NO-N-NV-V: lameller på tvärs mot väggen.
SV-S-SO: lameller parallellt med väggen.
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DE VANLIGASTE FRÅGORNA OM
RENSON® TERRASSTAK…
Kan man måttbeställa ett Renson® terrasstak?
Alla Renson®-terrasstak måttbeställs och levereras med millimeternoggrannhet utan merkostnad.
Det är bara Algarve Line som har ett fast mått på ena sidan beroende på
antalet lameller.
Vilka är de maximala måtten?
Det beror på vilken typ av terrasstak det är. För mer information om detta
kan du titta i produkttabellen i denna broschyr. Tabellen visar vilka mått som
är möjliga för en viss takmodul. Modulerna kan kopplas samma för att få ett
tak med större mått.
Vilka kulörer är möjliga?
Alla Ral-kulörer är möjliga i strukturlack utan merkostnad.
Det betyder att du kan få samma kulör på terrasstaket som på husets karmar och snickerier.
Du kan också välja en annan färg till lamellerna utan merkostnad.
Måste terrasstaket alltid vara placerad mot en vägg eller kan det också placeras fristående?
Terrasstak med lamelltak (Algarve line och Camargue line) kan placeras
både fristående och tillbyggt.
Sluttande terrasstak med screentak eller duktak är lätta att bygga mot en
bostad eller annan konstruktion.
Aero-taken är specialkonstruerade för att byggas in i en ny eller befintlig
bärande konstruktion.
Stjäl inte lamellerna i taket för mycket ljus?
Med lameller har du fullständig kontroll över mängden ljus som faller in.
I stängt läge släpper lamellerna inte igenom något ljus, men du kan
välja några glaslameller som tillval eller montera LED-lameller för mer
ljus.
Om lamellerna vrids en aning, skiner ljuset in mellan lamellerna.
Med Camargue Skye kan du förutom att vrida lamellerna också skjuta undan dem åt ena sidan. På så sätt får du ett helt öppet tak.
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VISSTE DU ATT...
Är lamelltaket helt vattentätt?
Lamelltak och Fixscreentak erbjuder förutom solskydd också fullständigt
skydd mot regn.
Men tänk på att ett terrasstak är en öppen aluminiumstruktur, det är ingen
veranda. Möbler och golv måste alltså vara anpassade för utomhusbruk.
Vilka alternativ är möjliga i ett terrasstak?
Renson® terrasstak kan utrustas med många olika tillbehör och konfigureras efter din egen smak.
(Fixscreen solskydd, Loggia skjutpaneler, skjutväggar i glas, belysning, värme, musik, etc.)
Kan jag också ha glädje av terrasstaket andra årstider än sommaren?
Absolut. Du blir ännu skönare om du utrustar terrasstaket med lämpliga
sidomaterial (Fixscreen, Loggia- eller skjutväggar i glas). Det går också att
bygga in belysning och värme för att ha glädje av terrasstaket året runt.
Hur ska jag rengöra terrasstaket?
Ett Renson®-terrasstak utsätts för vädrets makter varje dag, år efter år.
Vi rekommenderar att du rengör terrasstaket varje år med produkterna i
Renson Maintenance Set för att du ska ha glädje av det så länge som
möjligt. Med detta underhållsset behåller färgerna sin lyster mycket längre
och det ger extra skydd mot surt regn, aggressiv havsluft och UV-strålar. (se
också förlängd garanti om vid årlig användning)
Ökar terrasstaket värdet på huset eller fastigheten?
Ja, det gör det. Vid officiella värderingar av bostäder som har ett Renson®-terrasstak är det en tillgång som tas med vid beräkningen av fastighetens värde.
Att investera i ett terrasstak från Renson® är alltså också att investera i
bostadens värde!
Blir det inte för varmt under lamelltaket?
Ett lamelltak hindrar inte bara solen, det ger också ventilation. Om luften
under terrasstaket blir för varm kan man vrida lamellerna en aning. Då
strömmar den varma luften upp genom taket så att det fläktar behagligt på
uteplatsen.
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SORTIMENT

HORISONTELL DESIGN
CAMARGUE® LINE
TYP

TAKKONSTRUKTION

ALGARVE® LINE

Camargue®

Camargue Skye®

Algarve®

Algarve Canvas®

Vridbara lameller

Vridbara lameller som
kan skjutas undan

Vridbara lameller

Fast tak

MÅTT
Max. bredd/pivå

6200 mm

6055 mm

Max. djup/spann

4500 mm

4500 / 6000 mm*

Max. genomgångshöjd
Kopplingsbar
Min. lutning
Max. lamellrotation

2800 mm

2800 mm

flerdelat kopplingsbar

tvådelat kopplingsbar

ingen lutning (0°)

ingen lutning (0°)

150°

145°

150°

-

tillval

tillval

-

-

-

-

tillval

tillval

Loggia skjutpaneler

tillval

tillval

tillval

tillval

Loggiascreen Canvas
smidig passage

tillval

tillval

-

-

Glasväggar

tillval

tillval

tillval

tillval

Linius vägg
genomgångshöjd

tillval

tillval

tillval

tillval

Linius vägg som räcke

tillval

tillval

tillval

tillval

-

-

-

-

Utomhusgardiner

tillval

tillval

tillval

tillval

Extra ben

tillval

tillval

tillval

tillval

Förskjutet ben

tillval

tillval

tillval

tillval

Justerbar väggprofil

tillval

tillval

-

-

Lineo LED

tillval

-

tillval

-

UpDown LED

tillval

tillval

tillval

tillval

Colomno LED

tillval

tillval

-

-

Lapure LED

-

-

-

-

Lagune LED

-

-

-

-

Toscane LED

-

-

-

-

Beam Heat & Sound

tillval

tillval

tillval

-

Ljussgenomsläppliga
lameller Lineo Luce

tillval

-

tillval

-

Wooddesign

tillval

tillval

tillval

-

TILLBEHÖR
Integrerad Fixscreen

KOMFORT
OCH DESIGN

BELYSNING

SIDOELEMENT

Fixscreen i överbyggnad

Triangle

* > 4500 mm kan kopplas till högst 6000 mm
** > 6200 mm är möjligt med Aero Skye Dual upp till max. 11750 mm
*** upp till 4000 mm utan tvärbalk, > 4000 mm till 6000 mm med tvärbalk

Vår tekniska katalog som du kan hämta hos närmaste Renson-återförsäljare innehåller all information om tillval och specifikationer.
Information om alla försäljningsställen finns på www.renson-outdoor.com
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LAGUNE®

LAPURE®

TOSCANE®

Lagune®

Lapure®

Toscane®

Aero®

Aero Skye
1. AERO SKYE®
2. AERO SKYE® Dual

Vridbara lameller

Vridbara lameller som
kan skjutas undan

6055 mm

6200 / 11750 mm**

6000 mm

6000 mm ***

4500 mm

4500 mm

6200 mm

5000 mm

6500 mm

-

-

2500 mm

2900 mm

2500 mm

-

-

till en max. bredd på 12 m

till en max. bredd på 18 m

till en max. bredd på 13 m

®

ingen lutning (0°)

Upprullningsbar, vattentät, Upprullningsbar, vattentät,
ljusgenomsläpplig och
ljusgenomsläpplig och
solavvisande screen
solavvisande screen

ÖVERSIKT SORTIMENT

SLUTTANDE DESIGN
AERO® LINE

Viktak

4500 mm

8°

10°

från 4° (beroende på bredd)

150°

145°

-

-

-

-

-

tillval

-

tillval

-

-

-

tillval

tillval

-

-

tillval

-

tillval

-

-

tillval

tillval

-

-

-

tillval

-

tillval

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tillval

tillval

tillval

-

-

-

-

-

-

-

tillval

tillval

-

-

-

-

tillval

-

-

-

-

-

-

tillval

-

-

-

-

tillval

tillval

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tillval

-

-

-

tillval

-

-

-

-

-

-

tillval

tillval

tillval

tillval

-

-

tillval

-

-

-

-

tillval

tillval

-

-

-
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RENSON®: DIN PARTNER I
VENTILATION, SOLSKYDD OCH
UTOMHUS-KONCEPT
Renson®, med säte i Waregem (Belgien), är
ledande i Europa inom områdena ventilation,
solskydd och utomhusprodukter.
Creating healthy spaces
Med en branscherfarenhet som går tillbaka till
år 1909 utvecklar vi energisnåla totallösningar
med syfte att skapa en hälsosam och behaglig inomhus- och utomhusmiljö. Vårt anmärkningsvärda huvudkontor, som är byggt enligt
principen Healthy Building Concept, återger
företagets mission.
No speed limit on innovation
Vårt mångkunniga forsknings- och utvecklingsteam på mer än 90 anställda arbetar
ständigt med att förbättra våra befintliga produkter och med att utveckla nya totalkoncept.

VART KAN JAG VÄNDA MIG FÖR
RENSON®-PRODUKTER SOM SLUTKUND?
För att du ska kunna få mycket goda expertråd och yrkeskunnig montering
av Renson® -produkter har vi byggt upp ett nätverk av väl utbildade ambassadörer.
RENSON® premium-ambassadörer
Det är ambassadörer som har många års erfarenhet av försäljning och montering av Renson®-produkter. De håller sig à jour med hela sortimentet och
ger den mest professionella vägledningen.
RENSON® ambassadörer visar våra produkter i sina showrooms och ambassadörernas egna montörer ser till att kunderna får produkten uppbyggd
på ett fackmannamässigt sätt. Dessutom garanterar de en professionell
tjänst efter försäljning.

Se även www.renson.eu

PREMIUM
AMBASSADOR
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AMBASSADOR

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA
(OM)? BESÖK VÅRT SHOWROOM
EXIT 5 är öppet
måndag till fredag: 8.30 – 12.00 och 13.00 – 18.00
lördag: 9.00 – 12.00
Ring för att boka tid på +32 (0)56 62 96 87 eller
online via www.exit5.be
Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgien
www.exit5.be
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