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Creating healthy spaces
“Renson® is gespecialiseerd in ventilatie,
zonwering en outdoor. Met een ervaring, die
teruggaat tot 1909, en een geïntegreerd
team van ruim 850 medewerkers, ontwikkelen wij systemen en oplossingen
Paul Renson
met als doel een gezonde en comfortabele leef- en werkomgeving voor de studenten na te
streven, waarbij ook rekening gehouden wordt met de eisen op
het vlak van energiezuinigheid en het gebruik van hernieuwbare energie. Wij ontwikkelen innovatieve producten en systemen,
en bieden u totaaloplossingen aan, die van iedere school een
gezonde en comfortabele thuis kunnen maken.”
“Wij denken daarnaast ook aan de esthetische waarde van ieder
gebouw. Zo kunnen onze ventilatie- en zonweringsystemen quasi
onzichtbaar geïntegreerd worden. De terrasoverkappingen en de
aluminium lamellen voor gevelbekleding zetten dan weer duidelijke accenten, die de architectuur een toegevoegde waarde bieden.
Binnenin zorgen wij voor de onzichtbare integratie van de deuren,
zonder storende omlijstingen of zichtbare scharnieren.”

Ontdek hoe Renson®-producten de comfortbeleving kunnen
optimaliseren binnen een hedendaags design.

“Wij ontwikkelen
niet alleen innovatieve
producten en systemen,
maar denken tevens
ook aan de esthetische
meerwaarde van ieder
gebouw.”

LEEFCOMFORT
START BIJ
RENSON
®

RENSON staat synoniem voor innovatie met een duidelijke
missie: de gezondheid en het comfort van de leerlingen en leerkrachten, met oog voor energiezuinigheid en esthetische meerwaarde.
De continue toevoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht
via vraaggestuurde ventilatie laat u toe op elk moment gezonde
lucht in te ademen.
Buitenzonwering en ventilatieve koeling laten respectievelijk de
zonnewarmte toe wanneer nodig, maar vermijden onnodige kosten voor koeling op warmere dagen.
Afsluitbare terrasoverkappingen zorgen voor een aangename
sfeer op de speelplaats. Het hele jaar door buiten spelen zonder
last van overmatig zonlicht, regen, wind of koude.
En het oog wil ook wat, … of nét niet. Aluminium lamellen zorgen voor opvallende gevels met strakke doorlopende lijnen. Binnenin zijn ventilatie- en zonweringsystemen mooi geïntegreerd,
terwijl onzichtbare deursystemen gesloten deuren en wanden
één geheel laten vormen, zonder storende omlijstingen en
scharnieren.
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Onderzoek toont aan dat leerlingen en leerkrachten beter presteren in een gezond schoolgebouw.
Een goede luchtkwaliteit en thermisch comfort zorgen voor
betere leerprestaties en voor minder ziekteverzuim.
Bij renovatie- of nieuwbouwplannen van scholen is het dan
ook belangrijk om niet enkel energiebesparende maatregelen
te nemen maar er ook voor te zorgen dat het comfort op alle
vlakken kan gegarandeerd worden.

INTRO

Muffe lokalen die ’s zomers meer weg hebben van een sauna.
Tochtklachten, niet enkel in de winter. Droge ogen en kelen.
Leerkrachten die elke dag lesgeven met hoofdpijn. Kinderen
die na de middag suf worden en slechter presteren. Het zijn
situaties die in veel scholen werkelijkheid zijn.

ONZE
OPLOSSINGEN
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Sunclips®

NATUURLIJKE VENTILATIE TOEVOER

Invisivent® EVO UT

Invisivent® EVO UT
met voorverwarming

NATUURLIJKE VENTILATIE TOEVOER
& DOEKZONWERING

Fixvent® Mono UT EVO

10

Fixvent® Mono UT EVO
met voorverwarming

INTRO

MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER

Healthconnector®
Vraaggestuurd op CO2 en H2O

DOEKZONWERING

Fixscreen® 100EVO SLIM MS7

Fixscreen® Mono AK EVO

VENTILATIEVE
KOELING

VOORDELEN

Rooster type 431

Totaaloplossing voor een gezond
binnenklimaat
Aangepast aan de bezettingsgraad
Gezonde (natuurlijke) lucht
Geen complex leidingnet

11

WAAROM
VENTILEREN?

Een slecht binnenklimaat leidt bij zowel leerlingen als leerkrachten tot
diverse comfort- en gezondheidsklachten zoals geurhinder, hoofdpijn,
vermoeidheid, verergering van allergieën, astma-aanvallen of overdracht
van infectieziektes.
Met de toename van de gezondheidsklachten stijgt ook het ziekteverzuim. Dat is vervelend voor de betrokkenen maar houdt ook een flinke extra kostenpost voor het onderwijs in. Wellicht nog schadelijker is het feit dat ook de prestaties van de leerlingen
achteruit gaan als gevolg van een slecht binnenklimaat.
Hoewel de mens de kwaliteit van de lucht niet met z’n zintuigen kan waarnemen, kan
die nochtans eenvoudig worden vastgesteld door de CO2 concentratie in de lokalen te
meten. Hoe meer mensen er in een ruimte aanwezig zijn, hoe meer CO2 eralleen al door
uit te ademen wordt geproduceerd en hoe meer er dus moet worden geventileerd. Bij
een goed ventilatiesysteem is het een must om CO2 af te voeren en verse lucht (zuurstof O2) aan te voeren.

METING BINNENLUCHTKWALITEIT (CO2 - PPM)
De concentratie CO2 kan gemeten worden met een CO2-sensor. De concentratie wordt
uitgedrukt in deeltjes CO2 per miljoen deeltjes lucht. De aanduiding is ppm, parts per million. Het absolute maximum is 1200 ppm CO2. Boven deze waarde krijgen mensen hoofd
pijn, sufheid, vermoeidheid of irritatie van de slijmvliezen. Ook is uit onderzoek gebleken
dat het concentratievermogen afneemt bij een concentratie CO2 boven 1200 ppm.

1500 ppm

Ventilatiedebiet (m3/h/persoon)
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Een continue en gecontroleerde ventilatie is de enige
efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te verkrijgen.

650 ppm
ppm = parts per million
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INTRO
VENTILATIE

TIPS VOOR EEN GEZONDE S
 CHOOLOMGEVING

ZONWERING

∫ Zorg voor voldoende verse lucht
- Plaats een continu werkend ventilatiesysteem
- Plaats meters om het CO2-gehalte continu te kunnen controleren
- Plaats eerder raamverluchting over de totale lengte van de ramen dan slechts één
raamverluchting op één raam; dit om zo gelijkmatig mogelijk verse lucht te laten
binnenstromen
- Gebruik geluiddempende raamverluchting in een lawaaierige omgeving
∫ Plan de meest intensief gebruikte lokalen niet aan de zonbelaste gevelzijde in
∫ Plaats zonwering op zonbelaste gevels

TERRASOVERKAPPINGEN

∫ Ventilatieve koeling (Nightcooling)

NATUURLIJKE TOEVOER BINNEN DE EISEN VAN HET
FRISSE SCHOLEN CONCEPT! (NL)

GEVEL

RENSON heeft een Healthy School Concept ontwikkeld dat voor elke school, naar eigen behoefte, is aan te passen. In dit concept
passen we natuurlijke toevoer van verse lucht toe. We kunnen hiermee voldoen aan het frisse scholen concept A, B of C.
De vraag naar grote debieten (bv. 30,6 m3 pp per leerling bij het frisse scholen concept klasse B – 30,6 m3 pp x max. 31 personen) lossen we op door het gebruik van onze UT-roosters, die regelen zichzelf in vanaf 10 Pa, waarmee debieten van maar liefst
175 m3/h/m gehaald kunnen worden. Door voorverwarmingsmodules met onze toevoerroosters te combineren, voorkomen we
een koudeval. Dat garandeert een comfortabel binnenklimaat in klaslokalen. Doordat de binnenkomende lucht altijd minimaal
15 graden is, behouden we het tochtvrije coanda effect.
Met het RENSON Healthy School Concept kunnen we op deze manier volledig afstemmen aan de wensen van de klant.
Door het RENSON Healthy School Concept uit te breiden met een WTW installatie recupereren we de opgewarmde binnenlucht
naar lage temperatuur ruimteverwarming, of sanitair warm water. Door een omkeerbare warmtepomp te gebruiken kunnen we
top-down koelen waardoor comfort in de zomer als in de winter gegarandeerd is.
Dit unieke RENSON Healthy School Concept maakt het op deze manier mogelijk om aan de grote behoefte van natuurlijke toevoerlucht te voldoen binnen de eisen van het bouwbesluit en het frisse scholenconcept A, B of C.
Het RENSON Healthy School Concept kunnen we zo volledig afstemmen op uw wensen.
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Invisivent® EVO
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VENTILATIE

VENTILATIE:
TOEVOER/AFVOER

I-FLUX® TECHNOLOGIE
Dankzij het toepassen van de i-Flux technologie maakt Renson®
het mogelijk om via de toevoerroosters een maximaal comfort met een
minimaal energieverlies te garanderen. i-Flux technologie steunt daarbij
op de volgende drie principes:
Aangepast buitenprofiel met grotere klemkracht

3
1

A

2

Luchtdichtheidstape in
uitsparing buitenprofiel

1

Zelfregelend: door toepassing van een zelfregelende klep
die reageert op drukverschillen, is het mogelijk om ook
bij hoge winddruk het luchtdebiet constant te
houden en tocht te vermijden.

2

Manueel verstelbare binnenklep: het gewenste debiet
kan zelf bepaald worden in functie van bv. de
bezettingsgraad van de klas.

3

Opwaartse luchtstroom: door de vorm van de binnenklep
wordt de verse lucht naar boven geleid, waardoor die zich
optimaal kan verspreiden in de ruimte, met een maximaal
comfort als gevolg.

LUCHTDEBIET

Aangepast buitenprofiel met grotere klemkracht

Niet zelfregelend
ventilatierooster

Zelfregelend ventilatierooster

DRUKVERSCHIL
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Invisivent® EVO UT
met thermotune
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VENTILATIE

INVISIVENT ® EVO UT

INVISIVENT ® EVO UT
MET THERMOTUNE

Toepasbaar bij hoog debiet: zelfregelend vanaf 10 Pa
De akoestische Invisivent EVO UT is zelfregelend vanaf een
luchtdruk van 10 Pa. Dit betekent dat een hoger debiet kan
behaald worden in ruimtes met een hoge bezettingsgraad
zoals klaslokalen, kantoren, congreszalen, ...

Voorverwarming van de binnenkomende lucht
Bij hoge debieten bij 10 Pa kan men er voor kiezen om de binnenkomende verse lucht voor te verwarmen door toevoeging van
een optionele Renson® voorverwarmingsmodule waardoor een
gezond en comfortabel binnenklimaat in alle omstandigheden
gegarandeerd blijft.

VOORDELEN
Gezonde en natuurlijke ventilatie
Comfort dankzij de i-Flux
technologie
Hoog debiet bij 10 Pa

Discrete plaatsing bovenop het
raamprofiel
Onderhoudsvriendelijk dankzij eenvoudig afneembare binnenklep en
vervangbare akoestische mousse

Akoestisch dempend
Optie voorverwarming op binnenkomende lucht
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Fixvent® Mono UT EVO +
Thermotune®
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VENTILATIE

FIXVENT® MONO UT EVO
Toepasbaar bij hoog debiet: zelfregelend vanaf 10 Pa
Dit uniek product is ontwikkeld om het leefcomfort in ruimtes met
een hoge bezettingsgraad te verbeteren. De Fixvent Mono UTEVO
zorgt voor een esthetische en comfortabele oplossing die windvaste zonwering, insectenwering en ventilatie met elkaar combineert. De Fixvent Mono UTEVO kan eenvoudig en vlot geplaatst
worden en de gepatenteerde Connect&Go- en Click&Safe technologieën maakt het mogelijk om de doekrol steeds makkelijk te
(de)monteren. De Fixvent Mono UT EVO laat een hoger debiet toe.

VOORDELEN
Zelfregelende ventilatie
Windvaste zonwering
Onderhoudsvriendelijk

Groot debiet bij 10 Pa
Akoestisch dempend
Insectenwerend

Optimaal comfort en minimale
energie-verliezen dankzij de i-Flux
technologie
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Fixvent® Mono UT EVO +
Thermotune®
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VENTILATIE

FIXVENT® MONO UT EVO MET THERMOTUNE
Voorverwarming van de binnenkomende lucht
Bij hoge debieten bij 10 Pa kan men er voor kiezen om de binnenkomende verse lucht voor te verwarmen met behulp van een
optionele Renson® voorverwarmingsmodule. Zo blijft een gezond en comfortabel binnenklimaat in alle omstandigheden gegarandeerd. De Thermotune reduceert het debiet van de Fixvent
Mono UT met 3 %.

VOORDELEN
Alle voordelen van
de Fixvent Mono UTevo

Voorverwarming van
binnenkomende lucht
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VENTILATIE

VENTILATIE:
TOEVOER/AFVOER

HET BELANG VAN
VRAAGGESTUURD VENTILEREN
Correct ventileren is noodzakelijk om een goede binnenluchtkwaliteit te
realiseren. In de eerste plaats is het van belang om de vervuilde lucht uit
de ruimtes te verwijderen en verse luchttoevoer te verzekeren.

De mens ontbreekt het aan zintuigen om veranderingen in
luchtkwaliteit te detecteren. Zo kan men niet detecteren
wanneer bepaalde concentraties van H2O, CO2 of VOC’s te hoog
worden. We kunnen dan ook niet verwachten dat men kan inschatten welk ventilatieniveau noodzakelijk is om een gezond
binnenklimaat te realiseren.

Een energiezuinig ventilatiesysteem kan verkregen worden
wanneer het ventilatieniveau zich automatisch aanpast aan
de effectieve ventilatiebehoefte.

Energiewinst dankzij vraaggestuurd ventileren

VOELEN
ZIEN

RUIKEN
PROEVEN

HOREN

H2O
CO2 & VOC’s

Schoolkinderen wordt voldoende vrije tijd gegund
om buiten de schoolpoort te kunnen doorbrengen.
Dit zorgt ervoor dat de effectieve bezettingsgraad
in scholen eigenlijk heel laag ligt. Continu ventileren
met hoog debiet is in dergelijke toepassingen overbodig en energieverslindend. Door vraaggestuurd te
ventileren, kan tijdens die afwezigheden het ventilatiedebiet een stuk lager liggen.
Dit levert de nodige energiewinst op; enerzijds wordt
er op die manier minder warme lucht afgevoerd, anderzijds zal ook de ventilator een stuk minder elektriciteit verbruiken.

Healthconnector®
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VENTILATIE

VENTILATIE:
TOEVOER/AFVOER

CENTRALE AFVOER
HEALTHCONNECTOR®
Vraaggestuurde ventilatie op basis van CO2 en H2O
Bij nieuwbouw of grote renovaties is het belangrijk om aandacht te besteden aan een correcte, energiezuinige, maar
tegelijk ook efficiënte afvoer van de vervuilde binnenlucht. De
Healthconnector biedt hierbij de oplossing.

De Renson® Healthconnector is een afvoerklep die gestuurd
wordt op basis van CO2 en luchtvochtigheid. Dit zorgt ervoor
dat een goede luchtkwaliteit in de kamers steeds gegarandeerd blijft.

Healthconnector te integreren in een
(bestaand) kanaalsysteem.

VOORDELEN
Vraaggestuurde afvoer volgens
aanwezige CO2 en H2O

Instelbare grenswaarde CO2 niveau

Eigen keuze ppm niveau
Onderhoudsvriendelijk
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Mechanische vraaggestuurde ventilatie
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan een energie
zuinige en efficiënte afvoer van de vervuilde lucht in scholen.
De vraaggestuurde ventilatie via de Healthconnector biedt
hierbij de oplossing.
Vraaggestuurde ventilatie met de Healthconnector garandeert:
∫ goede luchtkwaliteit met zekerheid van comfortgevoel
∫ warmtebesparing
∫ minder geluid aangezien de centrale ventilator op een lager
vermogen werkt
Bij vraaggestuurde ventilatie met de Healthconnector worden
CO2 en hoge luchtvochtigheid in een kamer niet overschreden.

Luchtregelingsklasse CO2-detectie
Sturing van de luchtkwaliteit via CO2-detectie, zoals
gebeurt bij de Healthconnector, wordt opgenomen in
de beste luchtregelingsklasse IDA-C6 van de Europese
norm ventilatie voor niet-residentiële gebouwen (NBN
EN 13779). In de ruimten voor menselijke bezetting
moet een CO2 gestuurde afvoer aanwezig zijn. In gangen,
bergplaatsen, toiletten,… is dit niet vereist.
E-peil (België)
Dit resulteert in een reductiefactor van 0,70 voor
niet-residentiële gebouwen zoals vb. kantoren, scholen,…

Afvoer van de vervuilde lucht
via centrale drukgestuurde
ventilator

Natuurlijke toevoer
van verse lucht via
Renson® zelfregelende
raamverluchting
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Meten van de luchtkwaliteit
via de Healthconnector

Werking Healthconnector®
De Healthconnector is een autonome fijnregelingsklep, voorzien van luchtkwaliteitssensoren CO2 en H2O (relatieve luchtvochtigheid). De sensoren meten 24 u/dag de binnenluchtkwaliteit in de aangezogen luchtstroom van het lokaal. Op basis van de opgemeten luchtkwaliteit, wordt het klepblad automatisch in de bijhorende positie geplaatst (dmv van een stappenmotor). Zo wordt op
een slimme manier het afvoerdebiet bepaald in functie van de gemeten binnenluchtkwaliteit.

Goede binnenlucht:
Weinig nood aan ventilatie
Klepblad

VENTILATIE

in minimumstand

Doorsnede Healthconnector®

Slechte binnenlucht:
Veel nood aan ventilatie
Klepblad
in nominaalstand

Doorsnede Healthconnector®

Uitgebreide toepassingen
∫ Renson® gemotoriseerde natuurlijke toevoer
Toevoer en afvoer van lucht kunnen op elkaar afgestemd
worden. Is de binnenlucht voldoende van kwaliteit dan zal
zowel toevoer als afvoer verminderd worden (= energie-
efficient).
∫ Koppeling met gebouwbeheersysteem (GBS)
De Healthconnector kan via een (extern) gebouw
beheersysteem gestuurd worden (0-10 V) om het ventilatiedebiet door de Healthconnector aan te passen volgens de
logica van het gebouwbeheersysteem.
∫ Vraaggestuurd ventilatiesysteem met warmte-terugwinning
Wanneer een ventilatiesysteem met warmte-terugwinning
(Systeem D) aangevuld wordt met een Healthconnector
Master/Slave combinatie, wordt een vraaggestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning verkregen.
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VENTILATIE

DECENTRALE AFVOER
HEALTHBOX® 3.0
Mechanische ventilatie, vraaggestuurd op basis van
CO2 of VOC en/of H2O
Voor lokale ventilatietoepassingen kan de Healthbox,
aangesloten op een apart leidingnetwerk, een oplossing
bieden.
Voor lokale ventilatietoepassingen kan de Healthbox
een oplossing bieden, bijvoorbeeld in een apart blok met
sanitaire ruimtes,...

BREEZE-FUNCTIE
De Breeze-functie helpt het oververhittingsrisico te beperken. Wanneer het in de zomer binnenshuis
te warm wordt terwijl het buiten koeler is, schakelt de Breeze-functie tijdelijk de vraagsturing uit
zodat het ventilatiesysteem zijn volle capaciteit benut. Op die manier draagt het ventilatiesysteem
bij tot een natuurlijke afkoeling van de woning.

VOORDELEN
Vraaggestuurde afvoer volgens
gemeten CO2 of VOC en/of H2O

Compact in te bouwen
Voor lokale toepassing

tot 11 aansluitingen mbv
klepcollectoren
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ventilatieve koeling

OPEN
30

GESLOTEN

VENTILATIE

VENTILATIE:
VENTILATIEVE KOELING

WAAROM KIEZEN VOOR
VENTILATIEVE KOELING?
Met behulp van speciale roosters kan er ‘s nachts
veilig en intensief geventileerd worden. Dit zorgt
ervoor dat opgewarmde ruimtes in de zomer
terug aangenaam fris aanvoelen
De koelte van de nacht wordt door ventilatieve koeling opgeslagen in de thermische
massa van het schoolgebouw. Alle overdag geproduceerde warmte (leerlingen, verlichting, pc’s, zon) kan dan geabsorbeerd worden door deze koudebuffer, die dan de volgende nacht opnieuw wordt afgekoeld. Door deze techniek te combineren met vraaggestuurde ventilatie en degelijke zonwering slaagt men er in om, zelfs tijdens warme
zomerdagen, zonder airconditioning een aangenaam binnenklimaat te realiseren.

Rooster type 431
Dit vast opbouwrooster zorgt voor
veilige ventilatie van uw woning.

Rooster type 432
Om in de winter een grotere lichtinval
mogelijk te maken en het rooster tijdelijk
te verwijderen, ontwikkelde Renson® een
eenvoudig afneembaar rooster. Het rooster
wordt van binnenuit vastgezet om
risicoloos te ventileren.

Eenvoudige renovatieoplossing

Rooster type 431RC2 (WK2)
Om extra veilig te ventileren wordt
ook een inbraakwerend rooster
gebruikt bij nightcooling.
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WAAROM
ZONWERING?

‘Besparen op energie’ is één van
de belangrijkste uitdagingen bij
nieuwbouw of renovatie. Ramen
spelen daarin een cruciale rol.

COMFORT OP MAAT IN ELK SEIZOEN
In de hedendaagse architectuur wordt voluit gekozen voor
grote glaspartijen. De huidige hoogrendementsbeglazing
garandeert immers een goede isolatie en veel daglicht zorgt
voor een optimalisatie van het energieverbruik en een verhoogde
comfortbeleving in de school. In aangename en heldere leefruimtes hoeft de kunstmatige, vaak energieverslindende verlichting
niet onnodig aan. Tijdens de wintermaanden zorgt een laagstaande zon bovendien voor een aangename zonnewarmte in de
school waardoor de verwarmingsinstallatie minder verbruikt.
Iedereen weet echter dat de zon op warmere dagen het binnenklimaat ook minder positief kan beïnvloeden. Overmatig zonlicht
kan dan zorgen voor oververhitting en storende reflecties in
beeldschermen.
Een efficiënte buitenzonwering - zonweringslamellen voor het
raam, luifels boven het raam, schuifpanelen of windvaste screens
- zorgt ervoor dat binnenvallend zonlicht in klaslokalen op elk
moment van de dag beheerst/beheerd kan worden. Deze systemen houden de zonnestralen tegen voor ze het interieur kunnen
opwarmen, zonder daarbij het zicht naar buiten te verliezen.

32

“Buitenzonwering, de
garantie voor comfort
op 3 niveau’s:
thermisch, visueel
en esthetisch.”

INTRO
VENTILATIE
ZONWERING
GEVEL

TERRASOVERKAPPINGEN

Winter
Bij laagstaande zon is het van belang om de zonnewinsten te maximaliseren
(warmte & licht) om zo het comfort te verhogen en het energieverbruik te beperken.

Zomer
Bij hoogstaande zon is het van belang de zonnewinsten te beperken door middel van efficiënte buitenzonwering.
Zo zal de toepassing van screens en luifels, energieverslindende koeling vermijden en beperk je oncomfortabele reflecties,
zonder het contact naar buiten te verliezen.
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Fixscreen® 150 EVO
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ZONWERING

ZONWERING:
DOEKZONWERING

WAAROM KIEZEN VOOR
DOEKZONWERING?
Design
RENSON legt de lat hoog op vlak van design. Met een uitgebreide kleurkeuze voor het doek en de aluminium onderdelen,
een discrete integratie in de gevel en een rimpelloos doek vormt de doekzonwering één geheel met de school.
Afmetingen tot 6 m breedte of 6 m hoogte behoren tot de mogelijkheden (tot 22 m²).

Comfort
Doekzonwering zorgt niet alleen voor een comfortabel binnenklimaat, maar voorkomt ook vervelende reflecties of verblinding,
terwijl het zicht naar buiten behouden blijft. Voor extra comfort kan de doekzonwering volledig geautomatiseerd worden. Zo kan
steeds een optimale temperatuur gerealiseerd worden, ook als de leerlingen en leerkrachten niet aanwezig zijn.

Duurzaamheid
Dankzij de Fixscreen-technologie wordt een uiterst soepele werking gerealiseerd met een superieure windresistentie tot 130 km/u,
wat overeenkomt met een orkaan van 12 Beaufort.

Windtunneltest:

Standaard scherm bij 30 km/u

Fixscreen® bij 130 km/u

35

Robuuste zijgeleider

Duurzame ritsgeleider
voorzien van Smooth
technologie

Symmetrische rits
garandeert hoge
windweerstand
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DE FIXSCREEN®
TECHNOLOGIE

ZONWERING

De Fixscreen van Renson® was de eerste screen ter wereld, die werkelijk
windvast is. Dankzij het ingenieus ritssysteem van de Fixscreen
technologie zit het doek in elke positie windvast en is de screen insectenwerend in gesloten positie. Het is een eenvoudig principe waarbij het
zonwerende doek uitgerust is met een speciale afboording met
symmetrische rits. Op deze manier zit het geheel stevig in beide
zijgeleiders.

De Fixscreen® is voorzien van meerdere gepatenteerde technologieën:
Connect&Go®
De unieke Connect&Go fiche zorgt voor het eenvoudig aansluiten van de motor aan de stroom. Zo
wordt eerst de lege kast gemonteerd en nadien de doekbuis. Dit is ideaal voor snelle installatie
van zware kasten (grote afmetingen). Tevens is het ook makkelijk om het doek te vervangen (vb.
andere kleur) of een andere motor te plaatsen (vb. overschakeling naar een domotica systeem).

Smooth technology®
De Smooth technology is het vernieuwde geleidingssysteem dat zorgt voor nog betere
windresistentie en een uiterst soepele werking.

Click&Safe®
In geval van verborgen installatie, zorgt Click&Safe voor een veilige installatie van de doekrol. Bij
installatie klikt de doekrol eenvoudigweg in de kast, waardoor de installateur zijn handen vrij heeft
om de installatie veilig af te ronden.
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Oprolkast

Zijgeleiding
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De oprolkast
Het kastprofiel bestaat uit
geëxtrudeerde aluminium profielen.

De zijgeleiding inclusief ritssysteem
De zijgeleider en de koppelzijgeleider bestaan uit
geëxtrudeerd aluminium. Aan de voorzijde zijn geen
schroeven zichtbaar. De intelligente windvaste ritsgeleider is dankzij coëxtrusie voorzien van een gepatenteerde
slijtvaste laag. Dit garandeert een uiterst soepele, windvaste werking

De doekrol
De doekrol is voozien van een gepatenteerde, unieke
verzonken doeksleuf om de indrukking van de doeklus te
beperken op de screen.

coëxtrusie

verzonken
doeksleuf
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De onderlat
De onderlat uit geëxtrudeerd aluminium is massief
verzwaard met gegalvaniseerd staal om een optimale
werking en doekspanning te realiseren. Voor een perfecte afsluiting is de onderlat voorzien van een kunststof
verduisteringsstrip.

YEARS
GENERAL
WARRANTY

5 jaar garantie op alle gebreken bij
normaal gebruik en onderhoud

YEARS
COATING
WARRANTY

7 jaar garantie op de
Fixscreen technologie

10 jaar garantie op het lakwerk van
de aluminium onderdelen

VOORDELEN
Extreem windvaste screen

Insectenwerend

Eenvoudige montage

Privacy

Geruisloze werking

Grote afmetingen (tot 22 m2)

Controle over licht

Eenvoudige bediening

Koppelbaar

Controle over warmte en energie

Eenvoudig onderhoud

Zicht naar buiten blijft behouden
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Fixscreen®
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TYPOLOGIE
ZONWERING

confectie 1

ZONWERING

Zonweringsdoeken zijn technische weefsels met als functie het weren
van de overtollige warmte en het felle licht van de zon. Een externe doekzonwering vermindert de effecten van oververhitting. De warme zonnestralen worden tegengehouden vóór ze het glas bereiken. Naast deze
functionele rol vervult het doek eveneens een decoratieve rol. Kleur is
bepalend voor de warmte-transmissie, de filtering van het licht, de bescherming tegen UV-straling en de kleur van het licht.

confectie 2
Polysterdoek Soltis
Deze doeksoort bestaat uit een fijn mazenweefsel dat wordt
voorzien van een brandwerende PVC-coating (brandclassificatie M1) volgens de précontraintmethode. Zo bekomt men een
uiterst stabiel en onvervormbaar doek, wat resulteert in een
lange levensduur.

Satiné 21154

Glasvezeldoek
Dit screendoek is geweven uit glasvezeldraden die voorzien
zijn van een pvc-coating. Een glasvezeldoek is vormvast,
ongevoelig voor vocht en warmte, rotvrij en kleurecht. Glasvezeldoek heeft 2 zijden: ‘confectie 1’ en ‘confectie 2’. Beiden
kunnen als buitenzicht van het screendoek gebruikt worden.
Er zijn verschillende soorten glasvezeldoeken waaronder het
Privacydoek met een openheidsfactor van slechts 1 %

Tuffscreen
Tuffscreen
Bij producten met de Fixscreen technologie is het mogelijk om
Tuffscreen te gebruiken.

Soltis B92
Verduisterend doek
Zowel een glasvezeldoek Sergé als een polyesterdoek
Soltis 92 kunnen aan de achterzijde voorzien worden van een
verduisterende PVC-coating.

Zie bestekteksten voor beperkingen in afmetingen.
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Fixscreen® Mono AK EVO
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ZONWERING

FIXSCREEN® MONO AKEVO
Akoestisch comfort
De Fixscreen Mono AKEVO zorgt voor een verhoogd akoestisch comfort dankzij de akoestische demping van minstens 47 dB.
Deze screen kan op aluminium, hout, PVC ramen met dieptes van 50 t.e.m. 215 mm geplaatst worden.
Fixvent & Fixscreen Mono AKEVO zijn twee vernieuwde screenconcepten, elk met hun eigen specifieke eigenschappen, toch eenvoudig met elkaar te combineren in dezelfde woonruimte omwille van 1 look & feel.

Fixscreen® Mono AKEVO

Fixvent® Mono AKEVO

VOORDELEN
Zonwerend
Hoog akoestisch en thermisch
comfort
Koppelbaar t.e.m. 21 m2
(2 motoren)

Eenvoudig vervangen van het doek
(click & safe)
Met één druk op de knop de woning
verduisteren (met Light-block)

Insectenwerend
Windresistent tot 130 km/h
Verborgen plaatsing van de kast
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Fixscreen® 100 EVO MS7
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Onzichtbare, discrete plaatsing
Montagesysteem 7 (MS7) is zodanig opgebouwd, dat de doekrol van onderuit toegankelijk is voor installatie & onderhoud.
Door deze opbouw is het mogelijk de kast volledig verdekt
in de spouw te monteren. Deze montagewijze is dan ook de
perfecte oplossing voor lage energiewoningen en passiefhuizen, vermits het niet nodig is de buitenschil van de woning te
doorbreken.
¬
¬

ZONWERING

FIXSCREEN® VERBORGEN INSTALLATIE
De Slim versie laat toe om de doekzonwering in een nog
smallere spouw (kast van 110 mm) te integreren. Een
bijkomend voordeel is de volledig intrekbare (<2700 mm)
of deels intrekbare (>2700 mm) onderlat. Zo zal de onderlat respectievelijk volledig of deels onzichtbaar in de kast
verdwijnen.

Voor alle raamtypes: aluminium, hout, PVC
Voor nieuwbouw / voor particuliere woningbouw
en projecten
Fixscreen® 100EVO Slim - MS7A

Fixscreen® 150EVO - MS7A

VOORDELEN
Doekrol demonteerbaar van
buitenaf en naar onder toe
Verborgen plaatsing

Ideaal voor lage energiewoningen

Behoud van privacy

Insectenwerend

Tot 22 m2

Ideaal bij uitbouw door integratie
in de oversteek
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Topfix®

Topfix® Max
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TOPFIX®, TOPFIX® VMS & TOPFIX® MAX
met speciale montagevoeten om een perfecte bevestiging
mogelijk te maken.

ZONWERING

Deze horizontale doekzonwering zorgt voor een optimale beheersing van binnenvallende zonnestralen bij alle horizontale
of schuinliggende beglazing (veranda’s, lichtstraten, ...).
Topfix is een motorbediende horizontale doekzonwering voorzien van een revolutionaire spantechniek in combinatie met de
gerenomeerde Fixscreen-technologie. Hierdoor is het mogelijk om een ongeëvenaarde doekspanning te bekomen, waarbij
geen traditionele doekondersteuningsrollen nodig zijn.

Topfix Max laat toe het doek van boven naar beneden, maar
net zogoed ook van beneden naar boven af te rollen, in functie
van de vereiste esthetiek. Volledige verduistering is eveneens
realiseerbaar bij binnen- en buitentoepassingen. Voor de Topfix Max zijn breedtes tot 5 m mogelijk en uiterst grote oppervlaktes tot 30 m2.

Op vraag van Velux®, heeft Renson® de Topfix geoptimaliseerd voor de montage op de Velux® Modular Skylights, o.a.

Topfix®

Topfix® Max

VOORDELEN
Garantie tot windsnelheden van
120 km/u

Perfecte doekspanning zonder
doekondersteuningsrollen

Compacte kastafmetingen
Topfix Max tot 30 m2 per module
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Sunclips®
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ZONWERING:
STRUCTURELE ZONWERING

HORIZONTALE STRUCTURELE
ALUMINIUM ZONWERING
Vooral boven ramen in zuidgerichte gevels bieden horizontale luifels de ideale oplossing voor het beheer van de
warmtetoetreding door zonneïnstraling, zonder het vrije doorzicht te belemmeren.

Geadviseerde uitkraging
van de zonneluifel
Om een optimaal resultaat met de luifel te
bekomen is het belangrijk dat de uitkraging
correct op de situatie afgestemd is. De
oriëntatie van de gevel en de hoogte van
het te beschaduwen raam zijn daarbij
cruciale elementen. De afmetingen voor
de luifel die Renson® in bijgaande tabel
adviseert, zijn erop berekend dat 75% van
de totale invallende warmtestraling tijdens
de zomer door de luifel geweerd wordt.

Sunclips® (SE.096)

U = Uitkraging
RH = Raamhoogte

U

zomer

ZONWERING

Tijdens de zomer, wanneer de zon hoog
staat, bieden ze een ideale bescherming
tegen oververhitting. Tijdens de winter, bij
lage zon, laten ze de warmte in het gebouw
binnen.

winter

RH
Oriëntatie
van de gevel
Geadviseerde
uitkraging U

O

ZO

Z

ZW

W

1,2 x RH

0,8 x RH

0,5 x RH

0,8 x RH

1,2 x RH

Programma beschikbaar voor specifieke berekeningen.

Icarus® (ICA.125)
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Cilium®
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ZONWERING

CILIUM®
Gemotoriseerde klapluiken met aluminium lamellen
Dit dynamische zonweringsysteem kan omgevormd worden van
verticale zonwering vóór het raam naar een horizontale, openstaande luifel boven het raam.

VOORDELEN
Bescherming tegen direct invallende zonnestralen in gesloten
positie
In open positie blijft de natuurlijke
stralingswarmte in koudere periodes optimaal benut

Leverbaar met Sunclips EVO
SE.096 en SE.130 lamellen
Bescherming tegen hoge zon in
open positie, als luifel boven het
raam

Ook leverbaar zonder lamellen
voor perfecte integratie in de
gevel met andere materialen
Vormt een doorlopende lamellenwand met de lamellen boven,
onder en/of naast het klapluik in
gesloten positie
53

Icarus®
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VERTICALE STRUCTURELE
ALUMINIUM ZONWERING
Waar naast oververhitting tijdens de zomer, ook storende lichtinval gedurende het volledige jaar vermeden moet worden,
biedt een verticale zonwering de oplossing. Op plaatsen waar doorzicht van ondergeschikt belang is, kan geopteerd worden
voor een vaste uitvoering. De mate van doorzicht wordt bepaald door het toegepaste producttype.

Vaste uitvoering
Dit kan op 2 manieren gerealiseerd worden:

Sunclips® (SE.096)

ZONWERING

1. Cassette: de lamellen worden tussen individuele of gemeenschappelijke
eindplaten geschroefd en vervolgens
met die eindplaten aan de gebouwstructuur bevestigd. Al dan niet onder een bepaalde hellingshoek.
2. Klipssysteem: de lamellen kunnen, met
behulp van klipsen, snel en eenvoudig
bevestigd worden op een draagstructuur. Dit concept laat toe om in één lijn
te werken zonder storende verbindingselementen. Het laat ook een gecontroleerde en soepele dilatatie van de lamel
toe, zonder dat er spanningen op de
draagstructuur en achterliggende gevel
ontstaan.

Icarus® (ICA.125)

Beweegbare uitvoering
In vele situaties laat de combinatie van eisen op vlak van gewenste zonwering, lichtinval en doorzicht de keuze voor een vaste
zonweringsstructuur niet toe. In deze gevallen zijn meerdere beweegbare systemen
mogelijk, zoals een zonwering met kantelbare lamellen. Dergelijke zonwering is
volledig afsluitbaar en laat dus toe om,
bij lage stand van de zon, de vensters
volledig af te schermen van de zon.
Bij hogere zonne
stand, of op bewolkte dagen, kan de zonwering geopend
worden, waardoor opnieuw een goed doorzicht mogelijk wordt.

55

Loggiawood®

Loggialu

Loggialu Plano

Loggiawood

Loggialu Privacy

Loggiawood Privacy

Loggiascreen Canvas

LOGGIA®
De Loggia schuifpanelen combineren de functionaliteit van een
efficiënt zonweringspaneel met de elegante uitstraling en het
esthetisch design in een hoogwaardig hedendaags concept.
Met de zonwerende verticale schuifpanelen kan de bewoner
de lichttoetreding in de ruimtes zelf beïnvloeden (=dynamische zonwering).
De Loggia panelen zijn opgebouwd uit aluminium kaders,
met invulling van screens, aluminium- of houtlamellen. Hier
kan ook geopteerd worden voor beweegbare aluminium- of
houtlamellen, zodoende kunnen de lamellen manueel gekanteld worden van een gesloten naar een volledig open positie
of omgekeerd.

VOORDELEN
Multifunctionele gevelelementen

ZONWERING

Eenvoudig en flexibel in gebruik
Esthetische kwaliteitsafwerking

Privacy
Invulling van roteerbare houten of aluminium lamellen

Loggialu Stirata

Loggialu Linea

Specifiek voor Outdoor toepassingen

Wooddesign

Loggiawood®
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FLEXGUIDE®
De Flexguide is een zelfregelende ondergeleiding, die zich onder veerspanning aanpast aan hoogteverschillen zoals helling,
bouwtolerantie, thermische dilatatie enz. Uitvullen van het
ondergeleidingsprofiel op hellende vlakken (tot 50 mm) wordt
hierdoor overbodig.

ZONWERING

Het ondergeleidingsprofiel dient gewoon op de ondergrond
bevestigd te worden. De verende pin van Flexguide houdt telkens contact met het ondergeleidingsprofiel, ook bij hellende
en niet volledig vlakke ondergronden of bij maatveranderingen
als gevolg van bvb. tijdelijke belastingen of thermische dilatatie.

0 - 50 mm

0 - 50 mm

VOORDELEN
Hoogteafwijkingen tot 50 mm
Discreet zonder zichtbare bevestiging
Roest- & onderhoudsvrij
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Algarve®
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VENTILATIE

INTRO

TERRASOVERKAPPINGEN

ZONWERING

Alle comfort van binnen ook buiten beleven ... het hele jaar door dankzij
Renson® terrasoverkappingen. Deze zijn ontworpen met een specifieke focus op hedendaags design, kwaliteit en duurzaamheid. Binnen het
productgamma van Renson® bestaan er verschillende terrasoverkappingen.

TERRASOVERKAPPINGEN

CAMARGUE®
Deze innoverende terrasoverkapping, voorzien van 
roterende
aluminium lamellen, kan aan alle zijden afgesloten worden met
ge
ïntegreerde Fixscreen doekzonwering, glazen schuif
wanden
of Loggia-schuifpanelen. Bij een regenbui wordt het water via de
geïntegreerde waterafvoer naar de kolommen afgeleid.
Deze waterafvoer werkt ook bij het opendraaien van de lamellen
na een regenbui.

GEVEL

ALGARVE® (ROOF)
Deze terrasoverkapping is de perfecte oplossing als zonwerend
dak dankzij roterende aluminium lamellen. De Algarve biedt bovendien ook bescherming bij een regenbui. Deze terrasoverkapping oogt minimalistisch door zijn strak design en zuivere belijning. De Algarve Roof is een horizontaal zon- en waterwerend
dak met kantelbare aluminium lamellen, integreerbaar in nieuwe
architectuur of bestaande constructies van steen, hout of andere
materialen.
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Linius®
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VENTILATIE

INTRO

GEVEL &
INTERIEUR

De onopvallende integratie van ventilatie en zonwering speelt
daarbij ook een rol. Zo zijn de ventilatieroosters de laatste
jaren geëvolueerd van grote blokken op het glas naar discrete
kleproosters, zoals de InvisiventEVO, die bijna onzichtbaar op
het raamprofiel geplaatst worden.

TERRASOVERKAPPINGEN

‘Discrete binnendeuren’ – dé trend voor een tijdloos interieur
met een strak en minimalistisch ontwerp. Met het onzichtbare
deursysteem wordt perfect ingespeeld op deze trend. Dankzij
dit systeem vormen gesloten deuren en wanden één geheel,
zonder storende omlijstingen en scharnieren.
De invisidoor is een onzichtbaar aluminium kader voor
binnendeuren, dat perfect met de wanden meegeschilderd
kan worden, en geleverd wordt met een magnetisch slot,
een verwijderbare akoestische slagdichting als deurdemping
en onzichtbare 3D-regelbare scharnieren argenta invisible.
Dankzij deze scharnieren verdwijnt de storende cilinder uit het
zicht (as van de deur), die men bij gewone scharnieren steevast aan de buitenzijde van de deur ziet.

GEVEL

Aluminium lamellen geven de buitengevel van een gebouw
een aparte en pure look. Het Linius-lamellenwandsysteem
zorgt immers voor gevels met strakke doorlopende lijnen,
waarin ook deuren en zelfs poorten naadloos opgaan. Verkrijgbaar in alle mogelijke RAL-kleuren, aangepast aan de
afwerking van de gevel. Hoezeer de gevel ook mag opvallen,
binnenin wordt meer en meer gekozen voor een strak en sober
interieur.

ZONWERING

Het oog wil ook wat, … of nét niet. Daarom denkt Renson® ook aan de
duurzame esthetische afwerking van de gevel en het interieur. Zo houden
wij rekening met een architecturale bekleding van de buitengevel,
waardoor een schoolgebouw meteen opvalt in het straatbeeld. De ventilatie- en zonweringsystemen, daarentegen, vallen nog nauwelijks op in het
interieur. En dankzij de onzichtbare deursystemen spelen wij perfect
in op de trend naar een minimalistische en strakke architectuur in
hedendaagse scholen.

Renson® denkt daarbij ook aan de uniformiteit van zijn
systemen en zo wordt het design van de ventilatie- en
zonweringsystemen perfect op elkaar afgestemd.
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Linius®
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ESTHETISCHE
GEVELBEKLEDING

LINIUS®
Horizontale belijning
Met het Linius lamellenwandsysteem
kunnen gevels of geveldelen tot strakke
gehelen met een sterk horizontaal of verticaal accent afgewerkt worden. Ook poorten
of deuren kunnen met dezelfde lamellen
bekleed worden om een uniform geheel te
bekomen. Het lamellenwandsysteem bestaat uit individuele aluminium profielen die
in verschillende uitvoeringen beschikbaar
zijn. Er is keuze uit meerdere afmetingen en
vormen en naargelang de toepassing kan
er ook gekozen worden voor volledig gesloten of voor ventilerende lamellensystemen.
Linius wordt ook binnen toegepast omwille
van de hoog kwalitatieve afwerking.

GEVEL

LINARTE®
Verticale belijning
Aluminium gevelbekleding met strakke minimalistische verticale
belijning. De profielen zijn beschikbaar in verschillende vormgevingen die onderling combineerbaar zijn. Door het toevoegen van
inserts in hout, aluminium of LED’s kan u uw gevel personaliseren.
Garagepoorten en deuren kunnen onzichtbaar ingewerkt worden in
de gevel. Integratie voor brievenbus, deurbel, videofoon... is mogelijk. De kwalitatieve profielen beschikbaar in diverse kleuren kunnen
ook uw interieur accentueren en gebogen wanden bekleden.
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argenta® invisible neo
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INTERIEUR:
ONZICHTBARE
DEUROPLOSSINGEN
Argent Alu, beter bekend onder de merknaam argenta®, maakt deel uit
van de Renson® groep. Argent Alu is al meer dan 100 jaar actief in de
ontwikkeling en productie van paumellen en scharnieren voor
binnendeuren.

argenta

®

opening doors

Meer informatie: www.argentalu.com

ARGENTA®
INVISIBLE NEO

GEVEL EN INTERIEUR

Onzichtbaar designscharnier
De argenta invisible neo is een 3D-regelbaar, onzichtbaar scharnier dat uitblinkt door zijn tijdloze vormgeving en superieure
afwerking en daarenboven getuigt van technisch hoogstaand
vernuft. De argenta invisible neo is onderscheiden met zowel de
felbegeerde Red Dot Design Award als de gerenomeerde IF Product Design Award.

VOORDELEN
Pure en hoogstaandevormgeving
Geen zichtbare schroeven

3 formaten: S5 – M6 – L7

Easy-hook: plaatsing en 3D
regeling door 1 persoon
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argenta® proslide®
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ARGENTA® PROSLIDE®
Het argenta proslide schuifdeurbeslag biedt niet alleen oplossingen voor enkele, parallelle, simultane, symmetrische en telescopische deuren maar ook voor geautomatiseerde schuifdeuren en kamerhoge schuifdeuren.
De argenta proslide kan schuifdeuren tot 100 kg dragen.

VOORDELEN
Dankzij de speciale vormgeving
van de wielen en het profiel zal het
rolstelsel steeds gecentreerd lopen
en nooit tegen de zijkant van de
bovenrail slepen. Zo zullen er geen
storende geluiden zullen ontstaan

Stabiel profiel
Aparte bovenkamer

ESSI-module: voor eenvoudige
(de)montage van het schuifdeurbeslag. Een must voor muur tot
muur toepassingen

GEVEL EN INTERIEUR

Schuifdeurbeslag voor houten binnendeuren tot 100 kg
De argenta proslide is het nieuw hoogkwalitatief binnenschuifdeursysteem speciaal ontwikkeld voor professionele
toepassingen. Alle onderdelen werden zo ontworpen dat die
extreem slijtvast zijn, zelfs bij een hoogfrequent gebruik.

Laat u inspireren in onze showroom
EXIT5 te Waregem langs de E17

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!
Onze hoofdzetel – het elegante gebouw van de hand van wijlen architect Jo Crepain en al jaren het visitekaartje van ons
bedrijf – werd verbouwd. De ruimte onderaan het gebouw werd
voorzien van een imposante glasgevel. Achter die gevel staat
een nieuw ‘Customer Center’ met ontvangstruimtes voor klanten, vergaderzalen en een auditorium, waar grote groepen van
meer dan 300 personen aan presentaties kunnen deelnemen.
Voor kleinere groepen kan dit auditorium ook in 3 afzonderlijke
ruimtes opgedeeld worden.

De blikvanger van het project is de nieuwe showroom van
1250 m2, waar zowel professionele klanten als particulieren
terecht kunnen. Naast een toonzaal voor de verschillende innovatieve oplossingen en concepten van Renson®, moet deze
ruimte uitgroeien tot een kenniscentrum, waar klanten terecht
kunnen met vragen over ventilatie, verwarming, zonwering,
ventilatieve koeling, akoestiek, interieur, …. Kortom: alles om de
woning van het nodige comfort te voorzien. Er is ook de mogelijkheid om de oplossingen in praktijk te zien in nabijliggende
kijkwoningen.

Voor meer informatie over het netwerk van Renson® ambassadors kan u steeds terecht op onze website: www.renson.be

RENSON®: UW PARTNER
IN VENTILATIE, ZONWERING
EN OUTDOOR
∫

∫

Creating healthy spaces
Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909, ontwikkelen wij energiezuinige totaaloplossingen die een gezond
en comfortabel binnenklimaat in gebouwen nastreven.
Onze opmerkelijke hoofd
zetel, gebouwd volgens het
Healthy Building Concept, geeft perfect de missie van
ons bedrijf weer.
No speed limit on innovation
Een multidisciplinair team van meer dan 80 R&D-medewerkers optimaliseert continu onze bestaande producten en ontwikkelt innovatieve totaalconcepten.

∫

∫

Strong in communication
Het contact met de klant is primordiaal. Een eigen buitendienst met meer dan 100 medewerkers wereldwijd
en een sterk internationaal distributienetwerk adviseren
u ter plaatse. EXIT 5 in W
 aregem biedt u bovendien de
mogelijkheid onze producten zelf te ervaren, en voorziet
continue opleiding aan onze installateurs.
A reliable partner in business
Dankzij onze milieuvriendelijke en moderne productiefaciliteiten (met o.a. automatische poederlak-installatie,
anodisatie-eenheid, kunststof spuitgieterij, matrijzenbouw) met een totale oppervlakte van 95.000 m² kunnen
wij onze klanten steeds weer een optimale kwaliteit en
dienstverlening garanderen.

Ontdek ook onze oplossingen voor:
Residentiële
woningen

Kantoorgebouwen /
Appartementen

Zorgsector

Renson® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. Renson® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu
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