WHERE MAGIC HAPPENS...

DET ER SUNDT
AT OPHOLDE
SIG UDENDØRS

Når du vil opholde dig udendørs, er det nødvendigt at tage vejret i betragtning.
Hvis solen stikker, hvis regnen begynder at falde eller hvis vinden begynder at ruske, så
er det nødvendigt at trække indendørs. Eller er det?
En overdækket terrasse er en fantastisk løsning. Den fås i alle farver, så den matcher
husets stil. Renson® har en komplet serie, af terrasse overdækninger, som er udført i en
stilfuld aluminiums konstruktion - her kan findes en løsning til alle.
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FOLDE MARKISER
UDENDØRS
LØSNINGER
TIL MAGISKE
ØJEBLIKKE
TOSCANE®

Terrasse overdækning, med et foldetag som
er konstrueret ved hjælp af vores patenterede
teknologi. Fås med integrerede sideelementer.
Ideel løsning, hvis det er store arealer der
skal overdækkes.

PERGOLA MARKISER

LAGUNE®

Terrasseoverdækning udført med en
vand- og vindtæt transparent screendug.
Fås med integrerede sideelementer.
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LAPURE®

Minimalistisk terrasseoverdækning udført
med vand- og vindtæt screendug. En løsning
der virker meget "let". Sideelementer kan
monteres uden på posterne.

ALU / LAMEL OVERDÆKNING

ALGARVE®

Terrasse overdækning med
horisontal, vandtæt, solafskærmning
med roterende alu lameller.
Sideelementer kan
monteres udenpå søjlerne.

SKYE®

Modulopbygget, innovativ terrasse
overdækning, som kan lukkes helt.
Med et tryk på en knap kan
lamellerne drejes, og køres til siden,
så man kan nyde himlen.

ALGARVE® ROOF

Terrasse overdækning med
horisontal, vandtæt, solafskærmning
med roterende alu lameller.
Kan integreres i nyt, eller
eksisterende byggeri.

CAMARGUE®

Innovativ, modulopbygget terrasse
overdækning, med horisontal vandtæt
solafskærmning med roterende
alu lameller. Sideelementer kan
integreres usynligt.

GØR DIN TERRASSE
PERSONLIG!
Lys

Musik

Linius væg
®

Med Linius vægbeklædning
har du mulighed for at skabe
en fysisk afskærmning, eller
en dekorativ effekt på en
eksisterende mur.
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Fixscreen®
solafskærmning

Loggia®
skyde paneler

Skyde- /
foldeglas

Du er beskyttet imod sol, regn og
vind, takket være den integrerede
solafskærmning. Screenen er
motoriseret, og giver en lodret
solafskærmning. Med et "Crystal"
vindue har du mulighed for et
ugeneret udsyn til omgivelserne.

Panelerne er udført i et slankt
aluminiumsstel, og kan udføres
med flere forskellige materialer.
F.eks. flot cedertræ, eller
screendug.

Med en glasskydedør bevares
et godt udsyn til omgivelserne.
Glasset kan kombineres med
gardiner eller vores Fixscreen.

Skyde paneler
Solafskærmning
Strålevarme

Camargue

Lineo® Luce

Lys

Transparante lameller giver en
bedre fornemmelse af lyset, og
giver en følelse af åbenhed.
Max. 5 lameller pr. tag.

LED lyset er fuldt integreret i
overdækningen. LED lyset kan
dæmpes, og fås i flere farver.

Bom med lys og varme

.
Diskret design bom med integreret lyd og opvarmning. Valgfri
Bluetooth-forstærker til uafhængig drift og styring af højttalerne.
Bommen er udstyret med strålevarme, og afsluttet med en sort
keramisk plade.

LOGGIA®

Loggiascreen® Canvas

For at opnå en støre harmoni imellem bolig,
have og terrasse overdækning, er udvalget
af skydepaneler blevet udvidet med:
∫ Loggialu Plano* : rektangulære, vandrette alu lameller
∫ Loggialu (Privacy) Træfinish*: aluminiums lameller med
træfinish i enten hvid eg, naturlig eg, eller valnød look
∫ Loggialu Stirata: fyldninger med strækmetal i aluminium
∫ Loggiawood Linea: lodret, rektangulære, trælameller (Ceder træ)
∫ Loggiascreen Canvas: betrukket med canvasdug, og med en skjult
ramme på den ene side. Fås også med screendug

Loggialu® Plano

* Disse Loggia skydepaneler fås også som solafskærmning til vinduer.

Loggialu® Stirata
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WOODDESIGN
Det ligner træ, men det har alle fordelene
fra aluminium.
Lameltag med trælook, kan fås til Algarve, Camargue
og Skye, samt til Loggialu panelerne.

Linius® væg

Hvid eg

Valnød

Natur Eg

SKYE®
Modulopbygget, innovativ
overdækning, som kan lukkes
helt med de roterende lameller.
Lamellerne kan køres til side for at få
et maksimalt indfald af lys og udsyn.

Algarve®

CLASSIC LINE

Algarve - Classic Line har en
klassisk finish, og passer
perfekt til klassiske bygninger.
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Posterne på Lapure - Classic
Line har dekorative linier
ætset ind i profilen,
og er afsluttet med en
kugle eller en diamant.

DEN PERFEKTE UDENDØRS LØSNING,
DAG OG NAT, ÅRET RUNDT, FRA RENSON®
Forår

Camargue®
Sommer

Skye®
Efterår

Algarve® 'Classic Line'
Vinter

Camargue®

FÅ MEST UD AF SOLEN!
Sollyset er en naturlig varmekilde til hjemmet, og det naturlige lys giver masser af positiv energi. Derfor er det en fornøjelse, at få sollys
ind af vinduerne, men på dage hvor det bliver for varmt, eller hvor solen står lavt, kan det være nødvendigt at justere på lysindfaldet.
Vores screens, eller faste solafskærmning monteret udvendigt på huset, kan være med til at øge komforten i dit hjem - året rundt.

Vidste du at...
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…det er bedre at blokere solen udvendigt? Udvendig solafskærmning
er op til 5 gange mere effektiv end indendørs solafskærmning,
som f.eks. gardiner. Det skyldes at den udvendige solafskærmning
blokerer varmebølgerne, allerede inden de når glasset.

NATURALLY FEELING GOOD...

PANOVISTA®
Den første solafskærmnings løsning til glas-på-glas hjørnevinduer.

Minimalismen er rykket ind i vores boliger,
og Renson® følger denne trend med den nye
Panovista. Denne nye type solafskærmning er
ideel til glas-på-glas hjørnevinduer, eller hjørner
med skydevinduer, hvor almindelige screens
kommer til kort. Begge sider af systemet
rulles op simultant, og sikrer derved nøjagtigt
den skygge der ønskes i stuen eller kontoret,
uden at man mister udsigten fra vinduerne.

Panovista®
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Panovista® Max

Vidste du at...
...du kan holde det skarpe sollys ude, samtidig med at
du beholder dit udsyn igennem vinduet? Takket være
den transparente screendug, føler du ikke, at du er
lukket inde i dit hjem, og der er ikke nogen helt mørke
rum. Hvis der ønskes en løsning der fjerner mere lys, kan
man overveje mørklægningsdug til f.eks. soveværelset.

SLIDEFIX®
Screen til skydedøre
Som den første parallelle screen giver Slidefix, en optimal praktisk løsning til store åbninger, og skydedøre. Slidefix kører parallelt med
åbningen på døren, og det giver en optimal udnyttelse af screenen. Det gør den perfekt til døre, hvor der ofte er gennemgang.

Enkelt anlæg

Dobbelt anlæg

Hjørne løsning

Integreret afløb

Algarve®
Fixscreen®

LODRET SCREEN TIL
SOLAFSKÆRMNING
Fixscreen®
Renson® Fixscreen har igennem mange år bevist sin kvalitet, og
holdbarhed. Det patenterede styresystem, kombineret med lynlås
princippet, gør den ekstremt vindstabil. Det sikrer at dugene
sidder helt stramt i styrene, uanset hvor du stopper den. Når den
lukkes helt, fungerer den også som insektnet. Fixscreenen er
perfekt til både nye bygninger, og til renoveringer. Ved nye
bygninger kan alle dele integreres fuldstændigt i byggeriet.
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Detecto®
En Detecto motor stopper automatisk, når den registrerer en
forhindring. Det giver din screen den bedste beskyttelse , hvilket
betyder en lang holdbarhed. Du bliver fri for at bekymre dig for, om
dugene er frosset fast, om børnene har efterladt legetøj, eller der
skulle være sat noget andet under screenen. Detecto motorerne
garanterer en perfekt udspændt dug, på alle tidspunkter.

VANDRET SCREEN TIL
SOLAFSKÆRMNING
Topfix®
Solafskærmning til vandrette, eller vinklede vinduer, udstyret med et
revolutionerende system til opspænding af dugen. Selv i ekstreme vinde op
til 120 km/t bliver dugen holdt helt stram. Det er også muligt at montere
mørklægningsdug, både indvendigt og udvendigt. Ikke alene kan anlægget
monteres i toppen, eller bunden af vinduet. Det kan også monteres, så
dugen kører sidelæns. Det er muligt at afskærme helt op til 30 m2, med
vores Topfix Max. Topfix Max F, kan også monteres på åbne
konstruktioner, uden et underlæggende tag.

Topfix® VMS
Topfix VMS er udviklet af Renson®, specielt til Velux modul ovenlys.

Topfix®

Vidste du at...
... dynamisk solafskærmning virker,
selv når du ikke er hjemme.
Med en automatiseret løsning er du
sikker på at dit hjem aldrig bliver
overophedet. Samtidig fungerer det
også som et værn mod indbrud. Med
de forprogrammerede indstillinger,
kører din solafskærmning automatisk
ind og ud, og giver et indtryk af, at
der er nogen hjemme. Detecto
motorer beskytter samtidig
anlæggenes holdbarhed.

SUNCLIPS®
Fast solafskærmning
Hvis du hælder mest til en fast solafskærmning, eller lameller over vinduerne,
istedet for en løsning med screens, så har vi en arkitektonisk perle med vores
solafskærmning i aluminium. Skulle bygningen være skabt med runde former, vil
det helt sikkert pynte når solafskærmning også følger disse linier. Hos Renson® har
vi mulighed for at bøje vores lameller, i en radius af minimum 800 mm. En løsning,
der giver endnu flere muligheder.

SOMMER

Sunclips®

VINTER

Med en fast solafskærmning over
vinduerne, holdes den høje sol ude om
sommeren, imens du stadig kan nyde gavn
af solens varme stråler om vinteren.

Vidste du at...
...solafskærmning kan tilføre
bygningen ekstra visuel komfort?
Når solen står lavt på himmelen, kan
solens stråler virke generende. F.eks.
når du ser TV, arbejder på en
computer eller tablet. En effektiv
solafskærmning giver dig mulighed
for at nyde det naturlige dagslys,
uden at du bliver generet af
ubehageligt skarpt lys.
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Linius® Vertical

LINIUS®

Linius®

Æstetiske og funktionelle facader
Linius, som er et gennemgående system til vægbeklædning,
kan bruges til at afslutte facader eller facadekomponenter, og
få et slankt vandret udseende. Porte og døre kan også
dækkes med de samme lameller for at skabe en ensartet
helhed. Det gennemgående vægsystem består af individuelle
aluminiumsprofiler, der er tilgængelige i forskellige versioner.
Nyhed: Systemet fås nu også med et lodret udtryk.

Loggia®

LOGGIA®
Solafskærmende skydepaneler
Effektiv afskærmning, når solen er stærkest. Med Loggia
panelerne beholder du udsynet fra vinduerne. Loggia panelerne er
tilgængelige i forskellige udførelser, afhængigt af funktionen, og
det æstetiske islæt. Lameller fås i aluminium, eller træ, som enten
er fastmonteret eller kan vippes.

BROCHURER TIL
INSPIRATION:

RENSON® proud partner of

EXIT 5
EXPERIENCE, INNOVATION & TECHNOLOGY @ RENSON
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