Svenska I ÖVERSIKT UTOMHUSPRODUKTER 2018

WHERE MAGIC HAPPENS...

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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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.

7

8

CAMARGUE® LINE
CAMARGUE® &
CAMARGUE SKYE®
Egenskaper
•
•
•
•

Camargue®
Camargue Skye®
Byggmöjligheter
Sortiment

10
11
12
14

Tillbehör
• Belysning
• Värme och högtalare
• Ljusgenomsläppliga lameller - Lineo® Luce

56
59
60

Sidomaterial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sidoelement
Utomhusgardiner
Skjutvägg i glas
Loggia® skjutpaneler
Linius Wall
Loggia® smidig passage/skjutdörr
Integrerad Fixscreen®
Glasfiberdukar Fixscreen®
Crystal-fönster

62
63
64
66
68
70
71
73
74
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CAMARGUE®
Fullständigt integrerad designlösning
Taket består av strängsprutade aluminiumlameller. Dessa lameller kan vridas för att reglera solskyddet och ventilationen efter
behov. Styrningen sker enkelt med hjälp av en Somfy handsändare. Taket är vattenavvisande i stängt läge. Vattnet leds ner
i benen via inbyggda vattenkanaler. Den här vattenavledande konstruktionen fungerar också när lamellerna öppnas efter en
regnskur så att möblerna på terrassen inte blir blöta.

Effektiv, inbyggd vattenavledning
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Kontrollerad vattenavledning även när
lamellerna vrids för att öppna

Terrasstaket manövreras enkelt med hjälp
av Somfy automation

CAMARGUE® LINE

CAMARGUE SKYE®
Terrasstak med lamelltak som kan skjutas upp
Detta är den mest exklusiva terrasstaksserien i Renson®-sortimentet med aluminiumlameller i taket som kan roteras eller
skjutas undan. Lamellerna skyddar mot regn, sol och vind. På sommaren kan värmen släppas ut och på vintern kan man
skjuta undan taket för att få in maximalt med ljus. Det är särskilt viktigt att släppa in det naturliga solljuset om man bygger
Camargue Skye mot en fasad. Lamellerna i terrasstaket Camargue Skye är konstruerade på så sätt att de leder undan regn
åt sidorna.
Alla fästen, kablar och fastsättningar är dolda och terrasstaket kan utrustas med LED-belysning i benen eller i ramen, och en
flerfunktionell designbalk med värmeelement och högtalare kan byggas in. Camargue Skye kan utformas på flera olika sätt:
fristående, fäst vid en fasad, inbyggd eller integrerad mellan två väggar. Dessutom kan man integrera vindsäkra screener,
skjutpaneler i glas, aluminium eller trä, en fast vägg och utomhusgardiner.

S-Drive Technologie
Pålitlig och hållbar vrid- och skjutteknik (tilt & stack) tack vare den
patenterade S-Drive Technologie.

• Taklameller som kan styras för att
släppa ut varm luft och som skydd
mot sol, regn eller vind
• Taklamellerna kan skjutas undan
för maximalt ljusinsläpp och fri sikt
• Taket är helt plant när det är stängt
• Dubbelväggiga ljud- och värmeisolerande lameller för högre snölast
• Synkron drivning på bägge sidor
av lamellerna: taket öppnar och
stänger i en följsam rörelse, även
vid asymmetrisk belastning
• Inget mellanrum mellan lamellerna
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BYGGMÖJLIGHETER
Byggnadstyper
Camargue Line kan byggas upp på två olika sätt: fristående eller fasadmonterad.

Fristående: ramen i Camargue Line bärs
upp av fyra vertikala ben

Fasadmontering: ramen monteras på en eller två sidor vid en bärande konstruktion eller
struktur. Den andra delen bärs upp av vertikala ben.
Lamellerna kan placeras parallellt eller lodrätt gentemot den bakomliggande strukturen.

Kopplingsbar
Camargue Line kan kopplas ihop för att täcka stora ytor för att på så sätt få en större spann- eller pivålängd. I sådana kombinationer används en kopplingsbalk.

12

Tvådelat kopplingsbar på pivåsidan

Camargue Skye tvådelat kopplingsbar
på spannsidan, samma skjutriktning och
orientering

Tvådelat kopplingsbar på spannsidan

Kan kopplas på flera ställen på pivå- och/
eller spannsidan

Camargue Skye tvådelat kopplingsbar
på spannsidan, motsatt skjutriktning och
orientering

Camargue Skye tvådelat kopplingsbar på
pivåsidan

Camargue Line försedd med integrerad
Fixscreen på spann- och pivåsidan

CAMARGUE® LINE

Integrerad Fixscreen®
Genom att integrera det vertikala solskyddet, den integrerade Fixscreen, med
eller utan Crystal-fönster för att ge bästa möjliga sikt ut från terrassen, kan man
skapa ett extra uterum som är skyddat mot sol, regn och vind. Dessa screener
finns i ett 50-tal kulörer och de kan användas för att anpassa Camargue Line efter
smak och den stämning man önskar skapa.

Anpassningsmöjligheter
Camargue Line kan förses med olika element på framsidan och/eller sidorna. Du kan lägga till sidoelement som ger oändliga
anpassningsmöjligheter.

Loggia skjutpanel: Loggiawood,
Loggiawood Privacy, Loggiascreen
Canvas, Loggialu, Loggialu Privacy

Skjutvägg i glas + integrerad Fixscreen

Loggia smidig passage: Loggiascreen
Canvas

Linus fast vägg: full genomgångshöjd eller
höjd enligt önskemål

Skjutvägg i glas

Gardiner

Monteringsfötter
Det finns tre typer av monteringsfötter: en synlig, en dold och en dolt gjuten monteringsfot.
Zichtbare montagevoet
montagevoet
montagevoet
montagevoet
Till kunder somZichtbare
vill använda
sidomaterial påZichtbare
platsermontagevoet
där det kan blåsa Onzichtbare
kraftigt finns
det dessutomIngegoten
en förstärkt
monteringsfot
(standaard)
(standaard)
(standaard
i
ett
synligt
och
dolt
utförande.
Zichtbare
Zichtbare
Zichtbare
Onzichtbare montagevoet
Ingegoten montagevoet
(niet tegenmontagevoet
constructie)
(pivot
of span montagevoet
tegen constructie)
(pivot
of span montagevoet
tegen constructie)
(standaard)

Zichtbare montagevoet
(standaard)

Zichtbare
montagevoet
(standaard

Zichtbare montagevoet

Onzichtbare montagevoet

Synlig monteringsfot

Dold monteringsfot

400

400

400

(niet tegen
constructie)
(pivot
of span tegen
constructie)
(pivot of span
tegen constructie)
bare
montagevoet
Zichtbare
montagevoet
Onzichtbare
montagevoet
Ingegoten
(standaard)
(standaard)
(standaardmontagevoet
(standaard)
(standaard
(niet tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)
pan tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)

Gjuten monteringsfot
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SORTIMENT

HORISONTELL DESIGN: CAMARGUE® LINE

TAKKONSTRUKTION

Camargue®

Camargue Skye®

Vridbara lameller

Vridbara lameller som kan skjutas undan

MÅTT
Max. bredd/pivå

6200 mm

Max. djup/spann

4500 mm

Max. genomgångshöjd

2800 mm

Kopplingsbar

flerdelat kopplingsbar

Min. lutning
Max. lamellrotation

ingen lutning (0°)
150°

145°

tillval

tillval

TILLBEHÖR
Integrerad Fixscreen

KOMFORT
OCH
DESIGN

BELYSNING

SIDOELEMENT

Fixscreen i överbyggnad

-

-

Loggia skjutpaneler

tillval

tillval

Loggiascreen Canvas smidig passage

tillval

tillval

Glasväggar

tillval

tillval

Linius vägg genomgångshöjd

tillval

tillval

Linius vägg som räcke

tillval

tillval

Triangle

-

-

Utomhusgardiner

tillval

tillval

Extra ben

tillval

tillval

Förskjutet ben

tillval

tillval

Justerbar väggprofil

tillval

tillval

Lineo LED

tillval

-

UpDown LED

tillval

tillval

Colomno LED

tillval

tillval

Lapure LED

-

-

Lagune LED

-

-

Toscane LED

-

-

Beam Heat & Sound

tillval

tillval

Ljussgenomsläppliga lameller Lineo Luce

tillval

-

Wooddesign

tillval

tillval

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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Camargue®

15

CAMARGUE® LINE
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ALGARVE® LINE
ALGARVE® &
ALGARVE CANVAS®
Egenskaper
•
•
•
•
•

Algarve®
Algarve Canvas®
Algarve® 'Classic Line'
Byggmöjligheter
Sortiment

18
19
20
22
24

Tillbehör
• Belysning
• Värme och högtalare
• Ljusgenomsläppliga lameller - Lineo® Luce

56
59
60

Sidomaterial
•
•
•
•
•
•
•
•

Sidoelement
Utomhusgardiner
Skjutvägg i glas
Loggia® skjutpaneler
Linius Wall
Underbyggnad Fixscreen®
Glasfiberdukar Fixscreen®
Crystal-fönster

62
63
64
66
68
72
73
74
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ALGARVE®
Horisontellt solskyddstak med vridbara lameller
Detta enkla och praktiska terrasstak har ett solskyddstak med vridbara lameller.
Dessa lameller av strängsprutad aluminium kan vridas upp till 150° och du kan
alltså själv bestämma hur stort ljusinsläppet och/eller ventilationen ska vara.
I stängt läge bildar lamellerna ett vattentätt tak. Regnvattnet leds undan till benen
via en vattenavledningsränna. Algarve har en elegant, lätt formgivning och den
säljs i alla RAL-kulörer vilket gör att den passar till alla byggnadsstilar; samtida,
klassisk eller modern.
Dessutom är alla skruvar dolda.

Vattenavledningsränna
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Vridbar 150°

ALGARVE® LINE

ALGARVE CANVAS®
Detta eleganta terrasstak erbjuder ett permanent skydd med hjälp av ett fast tak
som är uppbyggt av två lager: ett solitt övertak av vitt lackerad stålplåtprofil med
antikondensskikt och ett estetiskt undertak, som med en spänd duk med blixtlåsteknik. Duken är stramt spänd i strukturen utan synbara tvärbalkar och den finns
i åtta kulörer. Algarve Canvas kan också byggas som ett fast terrasstak, en carport eller som ett skärmtak ovanför ytterdörren. Dessutom går det att kombinera
Algarve med vridande lamelltak och Algarve Canvas med fast takstruktur för att
skapa en enhetlig stil kring bostaden.

Tak i genomskärning

Vattenavledning
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Algarve® ‘Classic Line’
20

ALGARVE® LINE

ALGARVE® 'CLASSIC LINE'
Hållbart terrasstak med vacker klassisk touch
Algarve ”Classic Line” är en ny serie i sortimentet terrasstak med vridbara aluminiumlameller i taket med vilka du kan styra
ljusinfallet på terrassen och som ger skydd mot regn. Det klassiska detaljerna i form av prydnadslister och dekorativa linjer i
benen gör Algarve ”Classic Line” till en hållbar och vacker klassisk lösning som är lätt att underhålla. Detta terrasstak kan
monteras mot fasaden eller fristående. Det är den perfekta lösningen för en lantlig eller klassisk byggnadsstil.
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BYGGMÖJLIGHETER
Byggnadstyper

Algarve - Fristående

Algarve Canvas - Fristående

Algarve - Fasadmonterad

Algarve Canvas - Fasadmonterad

Kopplingsbar
Algarve Line kan kopplas i två sektioner (på spannsidan) vilket gör det möjligt att överbrygga ytor på 6 x 6,05 m helt utan ben
i mitten som stör det estetiska intrycket.
Dessutom kan Algarve Line i den kopplade versionen förses med ett lamelltak i den ena takdelen och ett fast tak i den andra
takdelen.

Algarve - tvådelat kopplingsbar på
spannsidan
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Algarve kopplad med Algarve Canvas

Loggia

Linius fast vägg

ALGARVE® LINE

Anpassningsmöjligheter

Fixscreen i överbyggnad

Skjutvägg i glas

Fixscreen® 100 EVO Slim F /
Fixscreen® 150 EVO F - Algarve® Line
Om man vill ha stängda sidor på Algarve Line kan man kombinera serien
med Fixscreen 100 EVO Slim F eller Fixscreen 150 EVO F. Detta gör det möjligt
att montera lådan där solskyddet dras
in under ramprofilerna och denna lösning passar mycket bra till grundkonstruktionen.

Gardiner

Canvas
innertak av duk
Inbyggd belysning
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SORTIMENT

HORISONTELL DESIGN: ALGARVE® LINE

TAKKONSTRUKTION

Algarve®

Algarve Canvas®

Vridbara lameller

Fast tak

MÅTT
Max. bredd/pivå

6055 mm

Max. djup/spann

4500 / 6000 mm*

Max. genomgångshöjd

2800 mm

Kopplingsbar

tvådelat kopplingsbar

Min. lutning
Max. lamellrotation

ingen lutning (0°)
150°

-

TILLBEHÖR
Integrerad Fixscreen

-

-

Fixscreen i överbyggnad

tillval

tillval

Loggia skjutpaneler

tillval

tillval

SIDOELEMENT

Loggiascreen Canvas smidig passage

-

-

Glasväggar

tillval

tillval

Linius vägg genomgångshöjd

tillval

tillval

Linius vägg som räcke

tillval

tillval

Triangle

-

-

Utomhusgardiner

tillval

tillval

Extra ben

tillval

tillval

Förskjutet ben

tillval

tillval

KOMFORT
OCH
DESIGN

BELYSNING

Justerbar väggprofil

-

-

Lineo LED

tillval

-

UpDown LED

tillval

tillval

Colomno LED

-

-

Lapure LED

-

-

Lagune LED

-

-

Toscane LED

-

-

Beam Heat & Sound

tillval

-

Ljussgenomsläppliga lameller Lineo Luce

tillval

-

Wooddesign

tillval

-

* > 4500 mm kan kopplas till högst 6000 mm

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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Algarve®

25

ALGARVE® LINE
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AERO® LINE
AERO® &
AERO SKYE®
Egenskaper
•
•
•
•

Aero®
Aero Skye®
Byggmöjligheter
Sortiment

28
29
31
32

Tillbehör
• Belysning
• Värme och högtalare
• Ljusgenomsläppliga lameller - Lineo® Luce

56
59
60

Sidomaterial
• Sidoelement

62
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AERO®
Innovativt terrasstak i moduler med horisontellt solskyddstak och vridbara lameller
Horisontellt solskyddstak med vridbara lameller som kan integreras i befintliga konstruktioner.
Denna enkla takstruktur är ett solskyddstak med vridbara lameller utan ben. Dessa
lameller av strängsprutad aluminium kan vridas upp till 150° och du kan alltså själv
bestämma hur stort ljusinsläppet och/eller ventilationen ska vara. I stängt läge bildar lamellerna ett vattentätt tak. Regnvattnet leds undan till hörnen via en vattenavledningsränna. Aero har en elegant, lätt formgivning och den säljs i alla RAL-färger
vilket gör att den passar till alla byggnadsstilar: samtida, klassisk eller modern.

Vattenavledningsränna
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Vridbar 150°

AERO® LINE

AERO SKYE®
Detta är den senaste och mest exklusiva terrasstakserien i Renson®-sortimentet
med en struktur som kan integreras helt och hållet, och den har aluminiumlameller i taket som kan roteras eller skjutas undan. Lamellerna skyddar mot regn, sol
och vind.
Aero Skye är mer än ett terrasstak, det är ett mycket passande komplement till
den övriga arkitekturen. Terrassen blir ett extra uterum som kan användas året
runt.
På sommaren kan man släppa ut värmen genom att vrida lamellerna en aning och
samtidigt få skydd mot solen.
Taket kan också skjutas undan nästan helt, så att man kan njuta maximalt av
solljuset, både på vintern och på sommaren.
Det är särskilt viktigt att kunna släppa in det naturliga ljuset om man bygger upp
Aero Skye mot en fasad. Lamellerna i terrasstaket Skye är konstruerade på ett
sådant sätt att regnet leds undan i sidled.
Aero Skye säljs i två versioner:
• Aero Skye, där lamellerna skjuts undan i en riktning (riktningen kan väljas vid
beställning)
• Aero Skye Dual, där lamellerna skjuts undan i två riktningar. Den maximala inbyggnadslängden är i detta fall inte mindre än 11,75 meter, med en fri öppning
på över 9 meter. Den maximala bredden är 4,5 meter.
Alla fästen, kablar och fastsättningar är dolda och terrasstaket kan utrustas
med up-down LED-belysning
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Aero®

Aero®

30

AERO® LINE

BYGGMÖJLIGHETER
Byggnadstyper

Aero - integrering

Aero Skye - integrering

Aero - överbyggnad

Aero Skye - överbyggnad

Kopplingsbar

Aero Skye Dual - integrering

Positioner Aero Skye Dual

Stängda lameller

1 sida öppen

Vridna lameller

2 sidor öppna

Aero Skye - kopplad integrering
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SORTIMENT

HORISONTELL DESIGN: AERO® LINE
Aero®

TAKKONSTRUKTION

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

Vridbara lameller

Vridbara lameller som kan skjutas undan

Max. bredd/pivå

6055 mm

6200 / 11750 mm**

Max. djup/spann

4500 mm

4500 mm

Max. genomgångshöjd

-

-

Kopplingsbar

-

-

MÅTT

Min. lutning
Max. lamellrotation

ingen lutning (0°)
150°

145°

Integrerad Fixscreen

-

-

Fixscreen i överbyggnad

-

-

Loggia skjutpaneler

-

-

Loggiascreen Canvas smidig passage

-

-

Glasväggar

-

-

Linius vägg genomgångshöjd

-

-

Linius vägg som räcke

-

-

Triangle

-

-

Utomhusgardiner

-

-

Extra ben

-

-

Förskjutet ben

-

-

Justerbar väggprofil

-

-

BELYSNING

SIDOELEMENT

TILLBEHÖR

Lineo LED

tillval

-

UpDown LED

tillval

tillval

Colomno LED

-

-

Lapure LED

-

-

Lagune LED

-

-

KOMFORT
OCH
DESIGN

Toscane LED

-

-

Beam Heat & Sound

tillval

tillval

Ljussgenomsläppliga lameller Lineo Luce

tillval

-

Wooddesign

tillval

tillval

** > 6200 mm är möjligt med Aero Skye Dual upp till max. 11750 mm

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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Aero®

33

AERO® LINE

34

LAGUNE®
Egenskaper
•
•
•
•
•
•

Lagune®
Som tillbyggnad
Integrerad Fixscreen®
Typer
Anpassningsmöjligheter
Sortiment

36
37
37
37
39
40

Tillbehör
• Belysning
• Värme och högtalare

56
59

Sidomaterial
•
•
•
•
•
•
•
•

Sidoelement
Skjutvägg i glas
Loggia® skjutpaneler
Loggia® smidig passage/skjutdörr
Integrerad Fixscreen®
Glasfiberdukar Fixscreen®
Crystal-fönster
Rensonscreen® Vattentätt screentak

62
64
66
70
71
73
74
75
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LAGUNE®
Terrasstak med innovative
ljusgenomsläpplig duk i takstrukturen
Detta terrasstak består av en aluminiumstruktur med integrerad Fixscreen-teknologi. Solskyddet är helt integrerat i strukturen vilket ger en estetisk helhet.
Tack vare modulstrukturen är det enkelt att bygga ut terrasstaket, även i efterhand. Fixscreen-teknologin, i kombination med optimal dukspänning, gör att
regnvattnet leds undan till de vattenkanaler som är dolda i strukturen. Till och
med när solskyddets duk inte är helt utrullad, leds regnvattnet på duken undan
av det integrerade vattenavledningssystemet. Dessutom ägnas mycket uppmärksamhet åt kvaliteten i detaljerna. Fästanordningarna är exempelvis nästan
helt dolda, alla elkablar är dolt inbyggda, och det går också att välja en dold
infästning i marken. Tack vare de högvärdiga materialen som använts och själva
konstruktionen av Lagune begränsas underhållet till ett minimum, samtidigt
som konstruktionen blir mycket hållbar. Det faktum att konstruktionen finns i
alla RAL-kulörer och de olika anpassningsmöjligheterna gör att Lagune passar in
i alla byggnadsstilar.

Integrerad vattenavledning
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Integrerad vattenavledning

Typer
Lagune finns i fyra grundmodeller
med olika bredd:

L

Tillbyggnad exempel 1 - Mot
bakomliggande konstruktion (standard)

Tillbyggnad exempel 2 - Mot
bakomliggande konstruktion till höger
och vänster

LAGUNE®

Som tillbyggnad

R

Grundmodell 1
1500 mm < bredd ≤ 4000 mm

R
L

Tillbyggnad exempel 3 - Mot
bakomliggande konstruktion och
konstruktion till vänster

Tillbyggnad exempel 4 - Mot
bakomliggande konstruktion och
konstruktion till höger

Grundmodell 2
4000 mm < bredd ≤ 6000 mm

R
L

Integrerad Fixscreen®
Genom att integrera det vertikala solskyddet, den integrerade Fixscreen, med
eller utan Crystal-fönster för att ge bästa möjliga sikt ut från terrassen, kan man
skapa ett extra uterum som är skyddat mot sol, regn och vind. Dessa screener
finns i ett 50-tal kulörer och de kan användas för att anpassa Laguna efter smak
och den stämning man önskar skapa.

Grundmodell 3
6000 mm < bredd ≤ 8000 mm

R
L

Lagune med flera integrerade Fixscreen i
fronten

Lagune med flera integrerade Fixscreens
på sidan

Grundmodell 4
8000 mm < bredd ≤ 12000 mm
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Lagune®

Triangle

Integrerad Fixscreen

Skjutvägg i glas

Loggia skjutvägg i Loggiawood /
Loggialu wooddesign / Loggiascreen
Canvas / Loggialu / Loggialu Stirata /
Loggialu Plano / Loggiawood Linea

Loggia smidig passage: Loggiascreen
Canvas

Skjutvägg i glas + Integrerad Fixscreen

LAGUNE®

Anpassningsmöjligheter
Lagune kan förses med olika element på framsidan och/eller på sidorna. Du kan lägga till sidoelement som ger oändliga
anpassningsmöjligheter.

Triangle - Lagune®
För att det ska gå att integrera i Lagune Side, är det nödvändigt att utrusta
den med Lagune Triangle. För att göra
detta utrustas Lagune med en vertikal
väggprofil och en ytterligare låda. Den
trekant som bildas mellan lådan och
sidobalken i Lagune fylls ut med glasfiberduk enligt kundens val.

Lagune®
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SORTIMENT

SLUTTANDE DESIGN
Lagune®

TAKKONSTRUKTION

Upprullningsbar, vattentät,
ljusgenomsläpplig, solavvisande screen

MÅTT
Max. bredd/pivå

6000 mm

Max. djup/spann

6200 mm

Max. genomgångshöjd
Kopplingsbar
Min. lutning
Max. lamellrotation

2500 mm
till en max. bredd på 12 m
8°
-

TILLBEHÖR
Integrerad Fixscreen

SIDOELEMENT

Fixscreen i överbyggnad

tillval

Loggiascreen Canvas smidig passage

tillval

Glasväggar

tillval

Linius vägg genomgångshöjd
Linius vägg som räcke
Triangle

Extra ben

BELYSNING

-

Loggia skjutpaneler

Utomhusgardiner

tillval
tillval

Förskjutet ben

-

Justerbar väggprofil

-

Lineo LED

-

UpDown LED

-

Colomno LED

-

Lapure LED

-

Lagune LED

tillval

Toscane LED
KOMFORT
OCH
DESIGN

tillval

Beam Heat & Sound

tillval

Ljussgenomsläppliga lameller Lineo Luce

-

Wooddesign

-

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®
Lagune®

41
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LAPURE®
Egenskaper
•
•
•
•

Lapure®
Typer
Anpassningsmöjligheter
Sortiment

44
45
45
46

Tillbehör
• Belysning
• Värme och högtalare

56
59

Sidomaterial
•
•
•
•
•
•

Sidoelement
Loggia® smidig passage/skjutdörr
Underbyggnad Fixscreen®
Glasfiberdukar Fixscreen®
Crystal-fönster
Rensonscreen® Vattentätt screentak

62
70
72
73
74
75
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LAPURE®
Minimalistiskt terrasstak med vatten- och solavvisade
Fixscreen® screentak
Den stilfulla och minimalistiska Lapure består av ett vindsäkert, sol- och vattenavvisande screentak som vilar på eleganta, diskreta aluminiumben utan sidoförbindelse som stör det visuella intrycket, och den fästs vid en befintlig
fasad. När taket stängs ger Lapure skydd mot sol, vind och regn. Vid ett öppet
tak kan man njuta av ostört av solen tack vare den smäckra strukturen. Det
finns två typer av ben till Lapure; ”ändplacerade ben” med vattenavledning (via
sidokanaler och benen, till och med i halvöppet läge). Dessutom kan man välja
”förskjutna ben”, (med utskjutande tak och vattenavledning via stuprör, till och
med i halvöppet läge). I det senare utförandet sticker taket ut över benen så
att man kan njuta maximalt av skuggan. Det betyder att man kan ha fullständig
skugga, exempelvis när solen står lågt (vid påbyggnad mot en fasad i västerläge).
En ”kopplad” version är också möjlig genom att placera två eller flera tak bredvid
varandra för att överbrygga stora längder (endast 1 ben per koppling).
Tack vare det stora urvalet av kulörer på strukturen och dukarna passar Lapure i
alla miljöer och till alla byggnadsstilar.

Joined version with end column
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With shifted column

1 takdel
Utan utskjutande tak
(med ”ändplacerade ben”)

Med utskjutande tak
(med ”förskjutna” ben)

2 takdelar

LAPURE®

Typer

3 takdelar

Anpassningsmöjligheter

Lapure med Fixscreen och skjutdörr med
Loggiascreen Canvas på sidan

Lapure ”Classic Line” skapar en klassisk,
traditionell stil genom att tillföra dekorativa
element som exempelvis stilfulla ben och
sfäriska eller diamantformade knoppar.

1 takdel mellan 4 och 6 m: inklusive
tvärbalk (med eller utan LED)
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SORTIMENT

SLUTTANDE DESIGN
Lapure®

TAKKONSTRUKTION

Upprullningsbar, vattentät, ljusgenomsläpplig
och solavvisande screen

MÅTT
Max. bredd/pivå

6000 mm***

Max. djup/spann

5000 mm

Max. genomgångshöjd
Kopplingsbar
Min. lutning
Max. lamellrotation

2900 mm
till en max. bredd på 18 m
10°
-

TILLBEHÖR
Integrerad Fixscreen
Fixscreen i överbyggnad
Loggia skjutpaneler

SIDOELEMENT

Loggiascreen Canvas smidig passage

BELYSNING

tillval
tillval

Glasväggar

-

Linius vägg genomgångshöjd

-

Linius vägg som räcke
Triangle
Utomhusgardiner

KOMFORT
OCH
DESIGN

-

tillval
-

Extra ben

tillval

Förskjutet ben

tillval

Justerbar väggprofil

-

Lineo LED

-

UpDown LED

-

Colomno LED

-

Lapure LED

tillval

Lagune LED

-

Toscane LED

-

Beam Heat & Sound

-

Ljussgenomsläppliga lameller Lineo Luce

-

Wooddesign

-

*** 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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LAPURE®
Lapure®

47
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TOSCANE®
Egenskaper
•
•
•
•

Toscane®
Kopplingsbar
Anpassningsmöjligheter
Sortiment

50
51
51
52

Tillbehör
• Belysning

56

Sidomaterial
•
•
•
•
•
•
•
•

Sidoelement
Skjutvägg i glas
Loggia® skjutpaneler
Integrerad Fixscreen®
Underbyggnad Fixscreen®
Glasfiberdukar Fixscreen®
Crystal-fönster
Rensonscreen® Vattentätt screentak

62
64
66
71
72
73
74
75

49

TOSCANE®
Stramt terrasstak i moduler med utskjutbart viktak, som
drivs av en patenterad teknologi
Toscane är solavvisande, regnbeständigt och vindsäkert och är försett med en
integrerad vattenavledning. Stora dimensioner är möjliga, med maximala mått
på 6500 mm x 13 000 mm bredd med taket i 1 stycke, vilket betyder att denna
produkt är mycket lämplig för hotell- och restaurangbranschen.
Vid Toscane är en lutningsvinkel på 4° till 20° möjlig, beroende på spannet. Dessutom kan olika sidomaterial användas och, både Fixscreen, glasväggar och Loggia skjutpaneler. Olika typer av takscreener kan levereras: ljusgenomsläppliga
eller icke genomskinliga. För hållbar stämningsbelysning kan Toscane levereras
med integrerad LED-belysning.

50

TOSCANE®

Kopplingsbar

Tvådelat kopplad med liten frontbalk

Tredelat kopplad med liten frontbalk

Tvådelat kopplad med stor frontbalk för
integrering av sidoelement

Tredelat kopplad med stor frontbalk för
integrering av sidoelement

Anpassningsmöjligheter
Toscane kan förses med olika element på framsidan och/eller på sidorna. Du kan lägga till sidoelement som ger oändliga
anpassningsmöjligheter.

Utan sidomaterial

Med triangle

Med integrerad Fixscreen

Med integrerade Loggiapaneler

Med integrerad skjutvägg i glas

Med integrerad Fixscreen och skjutvägg
i glas
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SORTIMENT

SLUTTANDE DESIGN
Toscane®

TAKKONSTRUKTION

Viktak

MÅTT
Max. bredd/pivå

4500 mm

Max. djup/spann

6500 mm

Max. genomgångshöjd

2500 mm

Kopplingsbar
Min. lutning
Max. lamellrotation

till en max. bredd på 13 m
från 4° (beroende på bredd)
-

TILLBEHÖR
Integrerad Fixscreen

tillval

Fixscreen i överbyggnad

tillval

Loggia skjutpaneler

tillval

KOMFORT
OCH
DESIGN

BELYSNING

SIDOELEMENT

Loggiascreen Canvas smidig passage
Glasväggar

tillval

Linius vägg genomgångshöjd

-

Linius vägg som räcke

-

Triangle

tillval

Utomhusgardiner

-

Extra ben

-

Förskjutet ben

-

Justerbar väggprofil

-

Lineo LED

-

UpDown LED

-

Colomno LED

-

Lapure LED

-

Lagune LED

-

Toscane LED

tillval

Beam Heat & Sound

-

Ljussgenomsläppliga lameller Lineo Luce

-

Wooddesign

-

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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TOSCANE®
Toscane®

53

Fixscreen®
Loggiawood®

54

Belysning

TILLBEHÖR

Värme
och musik

Tillbehör
• Belysning
• Värme och högtalare
• Ljusgenomsläppliga lameller - Lineo® Luce

56
59
60

Sidomaterial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sidoelement
Utomhusgardiner
Skjutvägg i glas
Loggia® skjutpaneler
Linius Wall
Loggia® smidig passage/skjutdörr
Integrerad Fixscreen®
Underbyggnad Fixscreen®
Glasfiberdukar Fixscreen®
Crystal-fönster
Rensonscreen® Vattentätt screentak

62
63
64
66
68
70
71
72
73
74
75
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BELYSNING, VÄRME OCH MUSIK
EN PLATS FÖR AVKOPPLING NÄR SOM HELST PÅ DAGEN

När det blir mörkt på kvällen tänder du den inbyggda belysningen. Valmöjligheterna
för belysning ger möjlighet att skapa den atmosfär och känsla du önskar. Här kan
man sitta även när temperaturen sjunker utomhus. Och för detta kan man bygga
in värmeelement. Strålningsvärmen ger en jämnare värmefördelning i rummet med
mycket liten värmeförlust. Du kan till och med lyssna på musik på terrassen med
de inbyggda högtalarna.

Belysning
Genom att välja kallt eller varmt vitt ljus kan du skapa önskad stämning. LED-belysningen kan dessutom dimmas i de flesta överbyggnader så att belysningens
intensitet kan anpassas efter situationen.
I Lagune, Lapure och Toscane integreras belysningen i takstrukturen.
För Camargue Line, Algarve Line och Aero Line kan man välja LED-belysning i
taklamellerna och montera både uppåt- och nedåtriktad belysning på insidan av
ramen. I Camargue och Camargue Skye kan man dessutom bygga in stämningsbelysning i benen.
Du kan välja mellan varmt vitt ljus (idealiskt för att ha det trevligt med vänner), rent
vitt ljus (idealiskt för att exempelvis läsa en bok) och RGB (endast vid uppåtriktad
belysning i ramen) så att du kan skapa önskad stämning. Dessutom kan LED-belysningen dimmas så att du kan anpassa ljusstyrkan. Renson® har LED-belysning som
håller mycket hög kvalitet och den ger en jämn belysning utan punkter.
Algarve Canvas, Camargue Skye och Aero Skye kan utrustas med stämningsfull
UpDown LED-belysning.

Varmt vitt ljus

Rent vitt ljus

Lagune® LED Light*

RGB (färg)

3

3

3 (io)

Lineo® LED Light*

3

3

3

Colomno LED Light**

3

3

3

UpDown LED Light**
Uppåtriktad

3

3

UpDown LED Light**
Nedåtriktad

3

3

3

3
3

Toscane® LED Light*

3

3

3

Lapure® LED Light*

3

3

3

* Varmt vitt: 2100 lm/m (180 LED:er/m) / Rent vitt: 2340 lm/m (180 LED:er/m)
** Varmt vitt: 550–680 lm/m (120 LED:er/m) / Rent vitt: 550–680 lm/m (120 LED:er/m) /
RGB: 570–700 lm/m (60 LED:er/m)
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Dimbar

TILLBEHÖR

Colomno LED Light
Integrerad LED-belysning i benen – Camargue Line. Högst en LED-list kan integreras per ben (på den sida av benet som är vänd inåt). Högst 4 ben per takdel
kan utrustas med integrerad LED Light-belysning.
Integrerad benbelysning

UpDown LED Light
Integrerad LED-belysning på den sida av ramen som är vänd inåt. Utrustad med
uppåtriktad och/eller nedåtriktad belysning. Detta ger direkt eller indirekt stämningsljus i Camargue Line, Algarve Line och Aero Line. Högst två UpDown
LED-belysningsmoduler kan monteras i varje takdel. Det är möjligt antingen på
pivåsidan eller på spannsidan.
Uppåtriktad belysning
Nedåtriktad belysning
Lagune® LED Light
Integrerad LED-belysning i sidobalkarna på Rooffix – Lagune.

Lineo LED Light
Integrerad LED-belysning i lamellerna - Camargue, Algarve och Aero. Jämn
ljusspridning utan synliga ljuspunkter tack vare LED:er av hög kvalitet (180 per
meter).

Toscane® LED Light
Integrerad LED-belysning i takprofilerna, finns med rent vitt eller varmt vitt ljus.
LED:erna kan inte dimmas.

Lapure® LED Light
Integrerad LED-belysning i tvärbalken Lapure.
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Camargue®

Integrerad LED-belysning, värme och ljud är den perfekta kompletteringen till Camargue Line, Algarve Line, Aero Line och
Lagune. Tack vare dessa extra tillval kan man använda terrassen från tidiga morgnar till sena kvällar, året runt.
Dessutom kan man köpa en Beam separat. Kompletteringarna kan byggas in i efterhand.

Designbalken Beam med Heat & Sound

Bluetooth

Värmeelement

TILLBEHÖR

Värme och högtalare

Hur lång tid tar det innan aggregatet ger maximal värme?
Eftersom vi använder ett kortvågssystem, ger aggregatet maximal
strålningsvärme nästan omedelbart. Kortvågsstrålning ger en
omedelbar värmeeffekt, som kan
jämföras med värmen från solens
strålar. Den värmer upp föremålen
och inte rummet.
Långvågsinfravärme tar längre tid
att värma upp än kortvågsvärmare. Sådana system värme upp luften i rummet. Hur lång tid det tar
innan du känner strålningsvärmen
beror på flera olika faktorer, exempelvis hur varmt det är utomhus
och i rummet, hur stort taket är,
om det är stängt eller inte.

Högtalare

Integrerade värmeelement och högtalare

Värme i kombination med en avskärmning
Vi rekommenderar att bygga en avskärmning (glasvägg, Fixscreen, etc) för att
värmeaggretaget ska få bäst effekt.

3

7

Värmeeffekt med värme på en sida
(mått 6 x 4 m)

Idealisk placering av värmeaggregatet
Värmeaggregatet ska helst placeras mitt emot en fast vägg så att man kan njuta
av den reflekterande värmen.

3

7
Värmeeffekt med dubbelsidig värme
(mått 6 x 4 m)
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LJUSGENOMSLÄPPLIGA
LAMELLER - LINEO® LUCE
(FÖR CAMARGUE®, ALGARVE® OCH AERO®)

Eleganta, fullständigt transparenta lameller
För Camargue, Algarve och Aero som är utrustade med vridbara aluminiumlameller, ger Renson® möjlighet att bygga in ljusgenomsläppliga glaslameller,
nämligen Lineo Luce. Genom att förse delar av terrasskonstruktionen med ljusgenomsläppliga lameller skapas ett uterum med en öppnare känsla. Om konstruktionen byggs mot bostadens vägg betyder det ett bättre ljusinsläpp. Högst
5 ljusgenomsläppliga lameller kan placeras med en maximal bredd på 4 m. Alla
dessa kan placeras bredvid varandra eller utspritt över hela takdelen.
Och de ger ett ljusinsläpp även om taket är stängt!

Ljus i bostaden med stängt tak

60

Ljus under terrasstaket vid stängt tak

TILLBEHÖR
Camargue®
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SIDOELEMENT
Oändliga anpassningsmöjligheter
Alla terrasstak kan utrustas med olika element (som exempelvis solskyddsduk,
skjutpaneler, glasväggar, etc) på framsidan och/eller på sidorna. Detta ger oändliga anpassningsmöjligheter. Framsidan och/eller sidorna kan utrustas med vertikalt solskydd.
Neddragna, vindsäkra, motorstyrda Fixscreener ger en intim och ombonad
känsla. Eftersom det går att se genom dukarna och de eventuella Crystal-fönstren kan man fortfarande se ut mot trädgården. Dessutom finns det många olika
färger att välja mellan. Alla färgkombinationer är möjliga och de går att kombinera med andra material som exempelvis trädgårdsmöblerna. I öppet läge är
dessa screener dolda och även motorerna är helt inbyggda i konstruktionen. Du
kan också välja skjutväggar i glas. Och I kombination med vindsäkra screener
behåller man dessutom fördelen med solskyddet. Dessutom kan man bygga in
eleganta Loggia skjutpaneler med vindsäkra screendukar eller (vridbara eller
icke) trä- eller aluminiumlameller. Trä (ceder) har blivit populärt igen och det är
enkelt att kombinera med andra material.
Vid skjutpaneler med aluminiumlameller kan man till och med välja ett tvåfärgat
utförande.

Camargue®
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TILLBEHÖR

UTOMHUSGARDINER
(FÖR CAMARGUE® LINE OCH ALGARVE® LINE)

Utrustad med gardiner för utomhusbruk
Både Camargue Line och Algarve Line kan utrustas med utomhusgardiner. Det
skapar en drömsk stämning under terrasstaket.
Dessa polyestergardiner för utomhusbruk är vattenavvisande, mögelavvisande
och smutsavvisande. Dessutom behåller de väderbeständiga egenskaperna färgernas intensitet, till och med efter en tvätt. Och de krymper inte heller. Gardinerna måttbeställs. Dessutom kan de kombineras i Camargue Line med skjutdörrar i
glas och integrerade Fixscreener. Utomhusgardinerna kombineras alltid med UpDown LED-belysning. Det ger en romantisk stämning i terrasstaket i skymningen.

Solavvisande
screener

Glas

Gardiner

Camargue®
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SKJUTVÄGG I GLAS
(FÖR CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE, LAGUNE® OCH TOSCANE®)

Elegant lösning med fullständigt transparenta skjutväggar
Man kan också välja skjutväggar i glas. Dessa helt genomsynliga skjutväggar ger ett elegant och exklusivt uttryck till Camargue Line, Algarve Line, Lagune och Toscane. Samtidigt ger de skydd mot väder och vind och terrasstaket kan låsas för att
förhindra stölder. Tillsammans med en skjutvägg i glas kan man också bygga in det vertikala vindsäkra solskyddet Fixscreen,
och det betyder att konstruktionen har samma goda solskydd. Dessutom kan du kombinera glasväggen med utomhusgardiner, till och med tillsammans med integrerade Fixscreener.
Integrering
Camargue Line och Algarve Line: möjligt i spann och/eller pivå
Lagune och Toscane: möjligt på sidan och/eller i fronten

Camargue Line med skjutväggar i glas
och integrerad Fixscreen på spann- och
pivåsidan

Lagune med skjutväggar i glas på sidan
och i fronten

Lagune med skjutväggar i glas och
integrerad Fixscreen på sidan och i
fronten

FÖRDELNING SKJUTVÄGG I GLAS
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1500 ≤ X ≤ 2500
Bredd X

2500 < X ≤ 3750
Bredd X

3750 < X ≤ 5250
Bredd X

5250 < X ≤ 6500
Bredd X

3 paneler

4 paneler

6 paneler

8 paneler

3 spår

4 spår

3 spår

4 spår

Öppnas åt vänster
eller öppnas åt höger

Öppnas åt vänster
eller öppnas åt höger

Öppnas åt vänster
och öppnas åt höger

Öppnas åt vänster
och öppnas åt höger

Inkl. 1 handtag

Inkl. 1 handtag

Inkl. 2 handtag

Inkl. 2 handtag
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TILLBEHÖR

LOGGIA® SKJUTPANELER
(FÖR CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE, LAGUNE® OCH TOSCANE®)

Att styra ljusinsläppet
Du kan styra ljusinsläppet under terrasstaket med de solavvisande, vertikala skjutpanelerna (dynamiskt solskydd). De solavvisande skjutpanelerna är uppbyggda av aluminiumramar med:

Loggialu

Loggialu
Plano

Loggiawood

Loggialu
Privacy

Loggiawood
Privacy

Loggiascreen
Canvas

Typer
• Loggiawood: trälameller (WCedar)
• Loggiawood Privacy: vridbara trälameller (WRCedar)
• Loggiascreen Canvas: screenduk (glasfiber)
• Loggialu: aluminiumlameller
• Loggialu Privacy: vridbara aluminiumlameller
• Loggialu wooddesign: aluminiumlameller med wooddesign
• Loggialu Stirata
• Loggiawood Linea
Integrering Camargue Line: möjligt i spann och/eller pivå
Algarve Line: kan användas i spann och/eller pivå vid upp till 4500 mm
Lagune: möjligt i sidan
Toscane: möjligt i fronten

Loggialu
Wooddesign

Loggialu
Stirata

Loggiawood
Linea

Camargue Line med Loggiawood
skjutpaneler på spannsidan

Lagune med Loggiawood skjutpaneler
på sidan
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Insynsskydd
Manuellt vridbara lameller i trä eller
aluminium. Med Privacy-versionen
av Loggiawood - och Loggialu skjutpaneler kan lamellerna vridas manuellt
till helt stängt eller helt öppet läge.

Camargue®

Wooddesign
Camargue Line, Algarve och Aero
Line, utrustade med aluminiumtaklameller i wooddesign
• Naturligt träutseende i kombination
med aluminiummaterialets följande
fördelar:
- Underhållsvänligt
- Färgbeständigt
- Formfast
• Kan också levereras för LED-lamellerna
• Mycket stilfullt att kombinera med
Loggialu Wooddesign skjutpaneler
• Taklamell i wooddesign (ram och
ben med normal ytbehandling)
• Finns i 3 typer:
- Vitek
- Naturek
- Valnöt

Vitek

Naturek

Valnöt
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LINIUS WALL
(FÖR CAMARGUE® LINE
OCH ALGARVE® LINE)

Fysisk begränsning eller dekorativ utsmyckning av en
bakomliggande vägg
Om man använder Linius lamellvägg i Algarve Line eller Camargue Line skapar
man en fysisk avgränsning eller en dekorativ utsmyckning av en bakomliggande
vägg.Linius fasta vägg kan byggas som en enkelsidigt eller dubbelsidigt klädd
vägg över hela genomgångshöjden, eller kan byggas till önskad höjd med en övre
profil för att skapa ett räcke. Passar mycket bra kring restaurangterrasser eller på
balkonger.
Den bärande strukturen ger en osynlig övergång till de dekorativa lamellerna. Detta skapar en kontinuerlig linje som löper över hela genomgångshöjden. Väggen
är vackert i liv med benen, både på fram- och baksidan. Höjdskillnader i golvet
på upp till 6 cm kompenseras med prydnadströskeln, så att det inte finns några
synliga, störande öppningar nedtill. Linius-väggen byggs enligt måttbeställning i
samma kulör som taket eller i valfri kulör. Dessutom ger den dubbelsidiga väggen
möjligheten att lägga in ljudisolering. På så sätt kan du njuta ostört av miljön runt
terrasstaket.
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Linius fast vägg
barhöjd dubbelsidig

Linius fast vägg fullhöjd
enkel eller dubbelsidig

Camargue®
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LOGGIA®
SMIDIG PASSAGE/SKJUTDÖRR
(FÖR CAMARGUE® LINE, LAGUNE® OCH LAPURE®)

Detta är mycket praktiskt om terrasstaket är helt slutet (t.ex. med Fixscreen) och
man vill ha en smidig genomgång till eller från terrasstaket utan att man behöver
öppna Fixscreen (d.v.s. värmen under terrasstaket slipper inte ut).
Den smidiga passagen består av en aluminiumram som på ena sidan täcks av
valfri screenduk i glasfiber.
Integrering
Camargue Line: möjligt i spann och/eller pivå
Lagune: möjligt på sidan och/eller i fronten
Lapure: möjligt på sidan och/eller i fronten
Bredd: min. 800 mm – max. 1200 mm

Camargue med integrerad Fixscreen och
skjutdörr med Loggiascreen Canvas på
spannsidan

Lagune med integrerad Fixscreen och
skjutdörr med Loggiascreen Canvas i
sidan

Lagune med integrerad Fixscreen och
skjutdörr med Loggiascreen Canvas i
fronten

Camargue®
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Lapure med Fixscreen och skjutdörr med
Loggiascreen Canvas på sidan
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INTEGRERAD FIXSCREEN®
(FÖR CAMARGUE® LINE, LAGUNE® OCH TOSCANE® FRONT)

Perfekt integrering, till och med vid eftermontering!
Idealisk för:
• Insynsskydd
• Skugga vid lågt stående sol
• Skydd mot vind, regn och insekter

YEAR
FIXSCREEN TECHNOLOGY
WARRANTY

Det finurliga blixtlåssystemet gör duken vindsäker i alla lägen och screenen skyddar mot insekter i stängt läge. Det är en
mycket genomtänkt princip där den solavvisande duken är försedd med en särskild prydnadskant med blixtlås. Det ger ett
mycket tåligt fäste i de bägge sidobalkarna.
Genom att integrera denna Fixscreen, med eller utan Crystal-fönster för att ge bästa möjliga sikt ut från terrassen, kan man
skapa ett extra uterum som är skyddat mot sol, regn och vind. Dessa screener finns i mer än 50 olika kulörer och de kan
användas för att anpassa Camargue Line, Lagune och Toscane efter tycke och smak och den stämning man önskar.
Connect&Go – teknologi
Den integrerade Fixscreen är utrustad med vår patenterade Connect&Go-teknologi. Denna nyutvecklade teknologi är till
mycket stor fördel vid montering, men även vid nedmontering av rullduken om man ska byta duk eller motor.

Personligt anpassat tryck
Förutom dukarna i standardsortimentet, kan vi också anpassa dukarna efter
kundens önskemål. Det kan handla om att trycka butikens logotyp eller ett
fotografi på screenen under ett terrasstak.

Den nedre bommen försvinner in i
lådan
Ramprofilerna i Camargue Line är
konstruerade på ett sätt som gör att
den nedre bommen försvinner in i lådan när screenen dras upp. Perfekt
integrering, till och med vid eftermontering!

Camargue®
Den nedre bommen försvinner in i lådan
* 5 års garanti på Fixscreen-teknologin vid fristående tillämpningar av Fixscreen
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UNDERBYGGNAD FIXSCREEN®
(FÖR ALGARVE® LINE, TOSCANE® SIDE OCH LAPURE®)

Att stänga sidorna
Algarve, Toscane eller Lapure kan kombineras med Fixscreen 100 EVO Slim F
eller Fixscreen 150 EVO F för att stänga sidorna.
Då kan lådan där solskyddet förvaras monteras på ramprofilerna och den
passar då perfekt ihop med grundkonstruktionen.

Algarve®
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(CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE, LAGUNE®, TOSCANE® OCH LAPURE®)
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GLASFIBERDUKAR FIXSCREEN®
Solavvisande och ljusgenomsläpplig duk
Glasfiberduk är det bästa alternativet när det handlar om solavvisande och ljusgenomsläpplig duk för vindsäkra vertikala
solskydd. Glasfiberdukar ger bäst resultat när det handlar om stram dukspänning, formfasthet och de är dessutom mycket
beständiga mot fukt och värme och det går att se genom dem.
Vi erbjuder ett stort antal kulörer så att du kan hitta den duk som passar dig. ”Arkitektavsnittet” innehåller en kulörtkollektion
som är mycket efterfrågad av trendkänsliga designers och arkitekter. Våra Renson®-ambassadörer ger dig gärna råd och
hjälp i valet av kulör. Glasfiberdukar säljs också med ett Crystal-fönster, för en glasklar utsikt.

Sergé

Natté

Métal

Privacy

Staccato
Staccato: enkel att använda i Loggiascreen Canvas
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CRYSTAL-FÖNSTER

200 mm

min. 1200 mm

400 mm

200 mm

200 mm

min. 1200 mm

400 mm

400 mm
min. 1200 mm

200 mm

min. 1200 mm

min.
1200 mm

400 mm

Det finns olika möjligheter och du kan välja mellan 2 olika fönstertyper:
• Ett fönster om 1200 mm gånger minst 1200 mm
• 2 fönster* bredvid varandra
Högst 2 crystal-fönster kan integreras i varje screen. Det ska vara ett minimumavstånd på 200 mm till dukens kanter på sidan, och mellan Crystal-fönstren. Mellan Crystal-fönstren och dukens nedre och övre kant ska det vara ett avstånd på
400 mm.

min.
1200 mm

400 mm

400 mm

min. 1200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

min. 1200 mm

400 mm

Transparenta Crystal-fönster i glasfiberduk kan monteras i den integrerade Fixscreenen för bästa möjliga kontakt med utomhusmiljön. Denna transparenta duktyp
består av PVC. (Brandklassificering M2). Crystal-duken högfrekvenssvetsas i glasfiberduken. Denna duk kan användas i den integrerade Fixscreen, Fixscreen 100 EVO
Slim F och Fixscreen 150 EVO F.

400 mm

Optimal kontakt med utomhusmiljön

* Antingen höjden eller bredden måste vara
1200 mm. De andra måtten måste vara
minst 1200 mm.

Camargue®
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Lagune®
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RENSONSCREEN®
VATTENTÄTT SCREENTAK
(LAPURE®, LAGUNE® OCH TOSCANE®)

Taket till Lapure, Lagune och Toscane har en innovativ vattentät, solavvisande
och ljusgenomsläpplig duk. Dessa polyesterdukar har på ena sidan en UV-beständig, vattentät ytbeläggning. Denna duk finns i flera olika kulörer.

Rensonscreen® Waterproof

SWC M005

SWC M006

SWC M652

SWC M654

SWC M711

SWC M712

SWC M715

SWC M712

SWC M939

SWC M392*

SWC M393*

SWC M391*

* Exklusiva kulörer

Lagune®
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B-SCREEN
TENSION CEILING
(ALGARVE CANVAS®)

Taket till Algarve Canvas färdigställs med ett unikt patenterat innertak av duk.
Glasfiberduken spänns upp i ramen med hjälp av den beprövade Fixscreen-teknologin för en horisontell, sömlös och stram montering av taket utan störande
mellanliggande balkar.
B-screen

B3-0202
White

B3-0220
White Linen

B3-3001
Charcoal
Grey

B3-3030
Charcoal

B3-2020
Linen

B3-0720
Pearl Linen

B3-0207
White Pearl

B3-0707
Pearl

Algarve Canvas®
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FÄRGVAL
ALUMINIUM

AUTOMATION

Finns i alla RAL standardkulörer

Enkel fjärrstyrning

Våra terrasstak puderlackeras i standardutförande med förbehandlingen Seaside Quality. Produkterna finns i strukturlack i alla RAL-kulörer utan merkostnad.

Ett terrasstak är lätt att styra med hjälp av Somfy automation. Du kan manövrera taket och/eller screener i terrasstaket med hjälp av en handsändare. Det finns flera olika
handsändare beroende på önskad användning och antalet
screener.

Renson® rekommenderar strukturlack för att få en arkitektonisk, samtida look. Dessutom är strukturlacken mer lämplig
för utomhusbruk och repor syns inte lika bra.

Med hjälp av TaHoma, det nya styrgränssnittet från Somfy,
kan man manövrera terrasstaket från en smart telefon, surfplatta eller dator.
Vi rekommenderar att montera en regn- och/eller vindgivare
för maximal komfort.

ALLT
ÄR MÖ
JLIGT!
TVÅFÄR
GAD U
TAN
MERKO
STNAD

ALLA
STR UK
TURLACKE
R UTAN
MERKO
STNAD
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VÄDERBESTÄNDIGHET
Kan stängas mot regn och vind
Lapure och Lagune är terrasstak med solavvisande, vattentät och ljusgenomsläpplig duk. Fixscreen-teknologin, i kombination med en optimal dukspänning, betyder att regnvattnet på duken leds undan via dolda kanaler. Till och med om duken i
solskyddet inte är helt utrullad leds det vatten som faller på duken undan via det inbyggda vattenavledningssystemet.
Camargue Line, Algarve och Aero Line är terrasstak med ett tak av vridbara lameller. De här patenterade lamellerna är konstruerade på ett sådant sätt att vattnet leds åt sidan även om lamellerna öppnas efter en regnskur.

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)

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)

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)
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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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Vindtester
Vi har utfört vindtunneltest för att fastställa hur stor vindbelastning våra terrasstak och de vertikala solskyddsdukarna klarar.

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.

85

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 vridriktning
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?
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.
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.
2 Med lameller som släpper in solljus är lamellerna snabbare i rätt vinkel och då

är den plana, vackra undersidan synlig.

1 STANDARD SOLSKYDDANDE:

Hejdar solen i öppet läge
(rekommenderas om man använder den mycket på sommaren).

2 Släpper in solen i huset i öppet

läge (rekommenderas om man
använder den mycket på vintern).

Lamellernas färg
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.
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Ett inglasat uterum
Kan man jämföra ett terrasstak som Camargue Line eller Algarve Line med en
veranda?
Nej ett inglasat uterum är en byggnad 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.

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!

Duk eller lameller?
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.
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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

Lågt stående sol: Fixscreen
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.

Passagehöjd
Kunden kan välja passagehöjden 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 passagehöjd för att få samma öppenhet och fria utsikt. Å andra sidan är
det bäst att ha en så låg passagehöjd 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.
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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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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