Algarve®
Geniet beschermd van de zon!
p atente d te chn o l o g y

In open positie: regelbare zonwering en ventilatie

Verleng je zomer!
Zonwering

Deze eenvoudige en praktische terrasoverkapping biedt een zon
werend dak met roteerbare lamellen.
De aluminium geëxtrudeerde lamellen zijn tot 150° roteerbaar en
bieden hierdoor de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe u uw zon
wering en/of ventilatie wenst.
In gesloten toestand vormen de lamellen een waterdicht dak bij een
normale regenbui. Door middel van een afvoergoot wordt het regen
water naar de kolommen afgevoerd.
Door zijn elegante, lichte vormgeving en beschikbaarheid in alle RAL
kleuren, past de Algarve® bij iedere bouwstijl: hedendaags, klassiek

Ventilatie

of modern.

De Algarve® is een onderdeel van het Healthy Outdoor Concept®
van RENSON®.
Het Healthy Outdoor Concept® biedt comfort op drie niveaus
• Een toevoer van frisse lucht en een bescherming tegen regen en
wind brengen een fysisch comfort
• De bescherming tegen zon en wind vermijdt oververhitting en

Waterdichte lamellen

afkoeling, garant voor thermisch comfort
• De voor- en zijkanten kunnen afgesloten worden door middel van
beweegbare lichtdoorlatende elementen en bieden zo comfort
door visueel contact met de omgeving.

In gesloten positie: waterdichte lamellen met een mooi egale en vlakke onderzijde

Productvoordelen
gewenste afkoeling en ventilatie
• Het meubilair onder de lamellen wordt beschermd, ook indien de
lamellen opendraaien na een regenbui; de lamel is zo ontwikkeld

Afvoergoot

• De roteerbare lamellen beschermen tegen de zon en bezorgen de

dat het water afgevoerd wordt naar de zijkant
• Standaard is een afvoergoot voorzien waarbij het water van de
lamellen afgevoerd wordt in de kolommen
• Eenvoudig te bedienen
• Geruisloze werking
• Hoge kwaliteit van afwerking
• Combineerbaar met onze Beam® voorzien van Heat® en Sound®
• Mogelijk met geïntegreerde LED-verlichting in de lamellen

Toepassingen

Gecontroleerde waterafvoer
bij opendraaiende lamel

• Eenvoudig te onderhouden dankzij duurzame materiaalkeuze

• Voor particuliere woningbouw
• Voor professioneel gebruik zoals horeca
• Voor projectmarkt: rusthuizen, kantoren, scholen enz...

150° roteerbaar

• Voor nieuwbouw en renovatie

Vrijstaand (4 kolommen)

Geniet beschermd van uw buitenruimte!

Gevelmontage (1 of 2 kolommen)

Technische kenmerken
• Afmetingen:

Max. S 4500 mm x P 6050 mm

Span (SS)
		

Pivot (P) volgens stap lamel

PPivot (P)

		

Max. doorloophoogte 2800 mm

		

0° Helling

• Kleuren:

Beschikbaar in alle RAL kleuren / Poederlak en

Integreerbaar in bestaande opening

structuurlak (60-80 micron)
• Bediening:

Elektrische bediening via Somfy® RTS
handzender

• Sneeuwlast:

Tot 110 kg/m² *

• Windbestendig:

Tot 120 Km/h bij gesloten lamellen

• Optie:

Regen- en/of windsensor

Opbouw op een bestaande structuur

Conform EPB
• Bij gevelmontage en bij rechtstreekse beschaduwing van een raam
of schuifraam is onze Algarve® EPB-conform. Dit kan, afhankelijk

Dealer

van de oriëntatie van het raam, resulteren in een daling van het

RENSON ® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen. RENSON ®
voldoet aan de EPB-wetgeving. De meest recente uitgave van de brochures kan u downloaden op w w w.renson.be
Voor specifieke bouw voor waarden terrasoverkappingen:	-	 Voor België sur f naar w w w.ruimtelijkeordening.be
	-	 Voor Nederland, sur f naar w w w.vrom.nl/
		bouw vergunningen_online
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