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Buiten zijn wordt buiten leven !
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Voor meer sfeer, comfort
en optimaal leefplezier in uw tuin

H E A LT H Y ®
O UTDOOR
CONCEPT

De tuin: uw woonkamer
Ongeacht het weer, brengen we graag zoveel mogelijk tijd buiten door. Ontbijten bij het krieken van de ochtendzon, luieren in de schaduw of met vrienden genieten van een mooie dag. De tuin staat al lang niet meer
los van de rest van het huis, maar zij vormen samen één geheel. Hierdoor verlangen we ook buiten naar meer
sfeer, meer comfort en optimaal leefplezier. Buiten zijn wordt buiten leven!
Om bovenstaande te verwezenlijken heeft RENSON® het Healthy Outdoor Concept® ontwikkeld.
Het wooncomfort van de woning wordt hierbij doorgetrokken naar de tuin met een stijlvolle en comfortabele
terrasoverkapping, RENSON® Lagune®.

Het RENSON ® Healthy Outdoor Concept ® beoogt drie soorten comfort:
• Fysisch comfort:

Aanwezigheid van voldoende verse lucht

		

Beschutting tegen regen en wind

• Thermisch comfort:

Bescherming/beschutting tegen de zon en vermijden van

		

oververhitting/afkoeling

• Visueel comfort:

Voldoende transparantie om een optimaal contact met de omgeving

		

te garanderen

Wanneer men echter over terrasoverkappingen spreekt, denken de meeste
mensen meteen aan houten pergola’s en picknick tafels. De RENSON®
Lagune® doorbreekt deze opvatting.
Dankzij jarenlange ervaring in doekzonwering en ventilatie tilt RENSON®
de buitenruimte naar een hoger niveau. Door een juiste toepassing van
technieken en innovatieve producten kan men nu ook in de tussenseizoenen
van de tuin genieten.
Door de keuze van welbepaalde alu-kleuren en/of doeken kan dit product
tegen verschillende bouwstijlen geplaatst worden. Zowel bij hedendaagse,
klassieke als bij moderne gebouwen kan dit product geïntegreerd worden.

Lagune® moderne woning

Lagune® klassieke woning

Lagune® hedendaagse woning

Technische eigenschappen
RENSON® Lagune® is een gepatenteerde aluminium constructie met geïntegreerde
RENSON® Fixscreen®-technologie waardoor alle screens zeer windvast zijn. Door het
specifieke design is de zonwering volledig in de structuur geïntegreerd waardoor het
esthetisch één geheel vormt. Afhankelijk van het weer kan je de doeken openen of sluiten.
Dankzij de modulaire opbouw is het éénvoudig (ook achteraf) screens te integreren en blijft
het mooie design behouden.
Fixscreen®-technologie
ritsprincipe

BASIS
= Structuur + windvast, waterdicht,
lichtdoorlatend doekzonweringsdak
(voor kleine versies is het dak in één doek-deel)

Andere configuraties op aanvraag.

BASIS + gesloten
driehoekoplossing

BASIS + windvaste,
afsluitbare zijkanten

BASIS + windvaste,
afsluitbare voorzijde

BASIS + windvaste,
afsluitbare voorzijde en
zijkanten

Door het gebruik van de RENSON® Fixscreen®-technologie, in combinatie met de realisatie van een optimale
doekspanning, kan het neerslagwater dat op het doek terecht komt, via verborgen geleidingskanalen
afgevoerd worden. Door deze geïntegreerde waterafvoer kan zelfs wanneer het doek van de zonwering
niet volledig uitgerold is, toch alle neerslagwater die op het doek terecht komt, afgevoerd worden.
RENSON® heeft veel aandacht aan de kwaliteit van de afwerking besteed. Zo zijn bijvoorbeeld bevestigingsonderdelen nagenoeg onzichtbaar, kunnen alle elektrische kabels worden weggewerkt en is zelfs een
onzichtbare grondbevestiging mogelijk.
Door gebruik te maken van topmaterialen en door het uitgekiend ontwerp wordt het onderhoud tot een
minimum beperkt en de duurzaamheid van het systeem geoptimaliseerd.

Kiezen voor RENSON® Lagune® is kiezen voor :
• creatie van een extra, sfeervolle buitenruimte
• bescherming tegen warmte en zonnestralen
• bescherming tegen regen
• bescherming tegen koude bij valavond
• een gezonde speelruimte voor uw kinderen
• een aangename ruimte waar u optimaal kan relaxen
in uw tuin in elk seizoen
• dak bestaat uit een innovatief waterdicht,
zonwerend, lichtdoorlatend doek Unieke, innovatieve
• een windvaste zonwering

RENSONSCREEN ®

• speciaal ontwikkeld voor gemakkelijk onderhoud

Voor een dealer/installateur in uw regio
surf naar www.renson.eu

RENSON® voldoet aan de EPB-norm. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu
Coördinaten architecten van referenties uit dit boekje beschikbaar op aanvraag. Voor Nederland: surf
naar www.vrom.nl/bouwvergunningen_online voor specifieke bouwvoorwaarden terrasoverkappingen.

RENSON ® Sunprotection-Screens
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• hoge kwaliteit van afwerking

