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RENOVEER
MET 
RENSON
Verbouwplannen? Dan ben je ook bij Renson aan het juiste adres. Ventilatie en zonwering vallen  
immers niet meer weg te denken in hedendaagse renovatieprojecten waar energiezuinigheid en  
gezond en comfortabel wonen een hoofdrol spelen. Bovendien is het Linarte gevelconcept misschien  
wel het uitgesproken alternatief voor bakstenen of pleisterwerk om je na-geïsoleerde buitengevel  
stijlvol af te werken? 
Deze gids wijst je alvast de weg naar een slimme en gezonde renovatie met oog voor detail.

VENTILATIE VENTILATIE P.4P.4

Waves: Slimme ventilatie voor elke ruimte 

Healthbox 3.0: Compleet ventilatiesysteem

Invisivent: Raamventilatie

Nachtkoeling: Ventileren en gratis koelen

ZONWERING ZONWERING P.22P.22

Fixscreen Minimal: Zonwering met strak design

Fixscreen Solar: Zonwering op zonne-energie

Topfix: Zonwering voor dakramen

GEVEL GEVEL P.36P.36

Linarte: Hedendaagse gevelbekleding

Wist je dat er ook voor wie ventilatie en zonwering meeneemt in z’n verbouwplannen renovatiepremies zijn? 

Alle info daarover vind je op mijnbenovatie.be (Vlaanderen), renolution.brussels.be (Brussel)  

of maroutereno.be (Wallonië).
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Raamventilatie Ventileren en gratis koelen

Nachtkoeling Nachtkoeling p.18p.18Invisivent Invisivent p.14p.14

ISOLEREN? ISOLEREN? 
ALTIJD  ALTIJD  
VENTILEREN!VENTILEREN!
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de binnenluchtkwaliteit in onze woningen gemiddeld tien 
(!) keer slechter dan de buitenluchtkwaliteit. Door te koken, te douchen, schoon te maken, te zweten en 
zelfs te ademen vervuilen we de binnenlucht van onze huizen. En omdat die steeds beter geïsoleerd en 
dus luchtdichter zijn, vindt vervuilde binnenlucht moeilijk z’n weg naar buiten. Daardoor ontstaat een 
slecht binnenklimaat, zonder dat we het zelf zien en voelen. Een ventilatiesysteem neemt deze bezorgd-
heid  van je over. Automatisch,  zonder dat je daar omkijken naar hebt. Gelukkig kan dat perfect dankzij 
intelligente sensoren die de  binnenluchtkwaliteit analyseren en het ventilatieniveau daar op elk gewenst 
moment op aanpassen.  
Ventileren was nog nooit zo makkelijk! 
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Slimme ventilatie voor elke ruimte Compleet ventilatiesysteem

HHealthboxealthbox 3.0 3.0  p.12p.12WWaves aves p.6p.6
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EVY – EKE

Dankzij de Waves is Dankzij de Waves is 
de luchtkwaliteit in de de luchtkwaliteit in de 
badkamer voortaan perfect badkamer voortaan perfect 
onder controle. En het fijne onder controle. En het fijne 
is dat je daar zelf niets moet  is dat je daar zelf niets moet  
voor doen.voor doen.

//

//

VENTILATIEVENTILATIE

WAVESWAVES

LOKAAL VENTILEREN OP MAAT 

VAN JE RENOVATIE

Wat als je woning al volledig is afgewerkt?  

Of pak je enkel de badkamer of de keuken aan? 

Renson Waves is de eerste volautomatische 

lokale ventilatie-unit met vocht, VOS*- en 

(optioneel) CO
2
-meting. Dé oplossing als 

een centraal ventilatiesysteem om praktische 

redenen niet mogelijk is. Met Waves profiteer 

je van alle voordelen van vraaggestuurde 

ventilatie, zonder grote verbouwingswerken. 

(*vluchtige organische stoffen of ‘geurtjes’)

Wist je dat je een compleet ventilatiesysteem kan creëren door meerdere Waves-toestellen  

te combineren? Bedien je verschillende Waves met dezelfde app voor maximaal ventilatiecomfort!
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Bekijk hier de stapsgewijze installatie-instructies.

Download hier de mobiele app.

Energiezuinige  
motor

CO2-sensor

Connectie 
Sense app

Krachtige ventilator

Luchtvochtigheids- en VOS-sensor

Elegant design

Eenvoudige montage

Wist je dat je via de Sense app op elk moment van de dag de kwaliteit van de binnenlucht kan aflezen?  

Je kan er naar keuze ook een persoonlijk (eco, health of intense) ventilatieprofiel instellen. 

Waves meet 24 uur op 24 de luchtkwaliteit en grijpt in wanneer dat nodig is.

EENVOUDIGE INSTALLATIE  

Waves is de flexibele ventilatie-oplossing bij 

uitstek. Eenvoudig te monteren in de wand of 

het plafond. De ventilatie-unit past bovendien 

in (bestaande) buizen van 100 of 125 mm 

diameter.   

 

AUTOMATISCHE ZELFREGELING

Slim, energiezuinig en volautomatisch:  

Waves monitort de binnenlucht standaard  

op vocht en geurtjes en stemt daar het  

ventilatieniveau 24/7 op af. 

Hij ventileert alleen als het moet.  

Zo bespaar je tot 50% in vergelijking met  

een niet-vraaggestuurd ventilatiesysteem. 

OOK BESCHIKBAAR MET CO
2
-SENSOR 

Naast de standaard vocht- en VOS-sensor is 

Waves ook verkrijgbaar in een versie met 

extra CO
2
-sensor om ook de luchtkwaliteit  

in aanpalende ruimtes vanuit keuken, toilet of 

badkamer onder controle te kunnen houden.   

RENSON WAVES,  

DÉ SLIMME VENTILATIE-OPLOSSING  

VOOR INDIVIDUELE RUIMTES

 Badkamer

 Toilet

 Open keuken

 Gesloten keuken

 Wasplaats

VENTILATIEVENTILATIE

WAVESWAVES

Renson Waves zonder CO
2
-sensor: 289 €*

Renson Waves met CO
2
-sensor: 339 €*

*Adviesverkoopprijs incl. btw, zonder plaatsing.

https://www.youtube.com/watch?v=YSI04sa_7Hk&t=7s
https://my-lio.eu/apps/waves/
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THIERRY - OPHAIN

Al 10 jaar lang hadden Al 10 jaar lang hadden 
we last van een slechte we last van een slechte 
luchtkwaliteit in huis.  luchtkwaliteit in huis.  
De Healthbox 3.0 was onze De Healthbox 3.0 was onze 
redder in nood, dé perfecte redder in nood, dé perfecte 
renovatie-oplossing.renovatie-oplossing.

//

//

VENTILATIEVENTILATIE

HEALTHBOX 3.0HEALTHBOX 3.0

VENTILEER JE WONING

Slechte binnenlucht is schadelijker dan je 

denkt. Ademhalingsproblemen, hoofdpijn, 

allergieën of concentratieverlies ... veel van  

die vaak onverklaarbare kwaaltjes zijn te  

wijten aan een slechte binnenluchtkwaliteit. 

Bovendien leidt te vochtige lucht in huis tot 

geurtjes, condensatie en schimmelvorming. 

Slecht voor je woning, maar ook voor jouw 

gezondheid en die van je medebewoners. 

Reden te meer om bij je verbouwplannen  

stil te staan bij een gezond binnenklimaat. 

DE ENERGIEZUINIGE OPLOSSING VOOR 

EEN GEZOND BINNENKLIMAAT 

Ben je voor je ingrijpende renovatie op zoek 

naar een slim en energiezuinig centraal 

ventilatie systeem? Dan is het C+ ventilatie-

systeem van Renson precies wat je zoekt: 

• Op je nieuwe ramen in woon- en slaapkamers 

voorzie je dan raamventilatie(roosters) voor 

een perfect gedoseerde toevoer van verse 

buitenlucht. 

• De bewezen technologie van de Healthbox 

3.0 verlost je volautomatisch van vervuilde 

binnenlucht. De ventilatie-unit baseert z’n 

ventilatieniveau op de continue metingen van 

de binnenluchtkwaliteit per ruimte.  

Wist je dat de Easyflex-kanalen van Renson vlot gecombineerd kunnen worden met de Healthbox 3.0? 

Dankzij hun unieke ovalen vorm (in plaats van rond of rechthoekig) zijn ze compact en passen ze in zo goed 

als elke verbouwing. Bovendien moet je bij het C+ ventilatiesysteem alleen kanalen voorzien voor de afvoer 

van de vervuilde binnenlucht, en niet voor de toevoer van verse buitenlucht. Ideaal voor verbouwingen, dus!
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Ingebouwde sensoren monitoren continu het vochtgehalte, het CO2- en VOS-niveau 
in de binnenlucht van alle ruimtes die aangesloten zijn op dit C+ ventilatiesysteem. 
Het ventilatieniveau wordt steeds aangepast op basis van de metingen van de 
binnenluchtkwaliteit. Ondanks zijn compact formaat is de Healthbox 3.0 groots in zijn 
prestaties: superstil, slim en energiezuinig.   

GEZONDE LUCHT IN JE 

GERENOVEERDE WONING 

Isoleren helpt energie besparen, dat  

staat vast. Maar hoe beter een woning 

geïsoleerd is, hoe meer nood er is aan  

een degelijke ventilatie om de lucht in huis 

gezond te houden. In het beste scenario  

wordt er enkel geventileerd daar waar - en 

wanneer - het nodig is. En dat is precies  

wat de vraaggestuurde Healthbox 3.0  

van Renson doet.   

ALLE RUIMTES ONDER CONTROLE 

• Iemand neemt een douche? De Healthbox 

3.0 weet automatisch dat er in de badkamer 

meer geventileerd moet worden. 

• Tijdens het koken houdt het systeem de 

luchtkwaliteit in de keuken op peil en voert 

overtollig vocht af.  

• Voor een goede nachtrust houdt de  

Healthbox 3.0 het CO
2
-niveau in de 

slaapkamers onder controle.  

• Healthbox 3.0 ventileert enkel waar nodig.  

VENTILEER ZONDER ZORGEN 

Met de Healthbox 3.0 heb je geen omkijken 

meer naar ventilatie. Alles gebeurt volautoma-

tisch, zonder dat je er iets van merkt. Vervuilde 

binnenlucht wordt vervangen door verse 

buitenlucht, en dat op maat van elke ruimte 

in huis. Zo verkrijg je maximaal comfort en de 

best mogelijke binnenluchtkwaliteit zonder 

noemenswaardige impact op je energiefactuur. 

VENTILATIEVENTILATIE

HEALTHBOX 3.0HEALTHBOX 3.0
RENSON HEALTHBOX 3.0,  

DE SLIMME TOTAALVENTILATIE 

 Wasplaats, doucheruimte, badkamer 
(zonder toilet)

 Badkamer (met toilet), wellness,  
garage, kelder

 Toilet, berging, technische ruimte, 
atelier, dressing, hal

 Keuken (open of gesloten)

 Slaapkamer, woonkamer, bureau,  
praktijkruimte, studeerkamer, hobby-
kamer, wachtkamer/zithoek, baby-
kamer, kinderkamer, TV-/muziekkamer, 
ontspanningsruimte, eetkamer, speel-
kamer, studio, hotelkamer, zolder

Healthbox 3.0

Toevoer  
verse buitenlucht

Toevoer  
verse buitenlucht

Toevoer  
verse buitenlucht

Afvoer  
vervuilde binnenlucht

Het compact formaat maakt de

Healthbox 3.0 overal inzetbaar.

Schermkleur geeft indicatie 
van de luchtkwaliteit per ruimte

Download hier de mobiele app.

https://www.my-lio.eu/apps/healthbox-3-0/
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THOMAS - NINOVE

Bij het vervangen van Bij het vervangen van 
de ramen, hebben we de ramen, hebben we 
ineens ook Invisivent ineens ook Invisivent 
ventilatieroosters voorzien. ventilatieroosters voorzien. 
Zo krijgen we altijd Zo krijgen we altijd 
voldoende verse  voldoende verse  
lucht binnen.lucht binnen.

//

//

VENTILATIEVENTILATIE

INVISIVENTINVISIVENT

NIEUWE RAMEN? IDEAAL VOOR 

NATUURLIJKE VENTILATIE 

Ben je bij je verbouwing ook toe aan nieuwe 

ramen? Weet dat ook die kunnen bijdragen aan 

een gezond binnenklimaat in je opgeknapte 

droomhuis. Dankzij de nieuwste generatie 

Invisivent ventilatieroosters bovenop de ramen 

zorg je namelijk voor een rechtstreekse toevoer 

van verse buitenlucht. 

DE BESTE GARANTIE OP EEN GEZOND 

BINNENKLIMAAT

Met raamventilatie(roosters) haal je op een 

natuurlijke manier verse lucht in huis via de 

droge ruimtes zoals woon- en slaapkamer.  

In combinatie met een degelijk afvoersysteem 

voor vervuilde binnenlucht, zoals de Renson 

Healthbox 3.0 of Waves, garanderen de 

Invisivent ventilatieroosters op elk moment 

gezonde binnenlucht. 
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VENTILATIEVENTILATIE

INVISIVENTINVISIVENT
Invisivent raamventilatie(roosters) garanderen een maximaal  
comfort met een minimaal energieverlies.

INVISIVENT EN HEALTHBOX 3.0: HET 

PERFECTE DUO VOOR JOUW RENOVATIE

De aanvoer van verse lucht via de 

nieuwe generatie raamventilatie gebeurt 

supergecontroleerd. De Invisivent 

raamventilatie(roosters) zijn onderdeel  

van het succesvolle C+ ventilatiesysteem.  

De slimme Healthbox 3.0 ventilatie-unit stuurt 

het systeem aan op basis van de actuele 

luchtkwaliteit. Je ventilatieysteem voert  

precies genoeg verse lucht aan.  

Energiezuinig en efficiënt.

Opwaartse luchtstroom voor 
maximaal comfort

Geen tocht en beperkt energieverlies 
      door zelfregelende klep

Discreet en strak design, 
zowel binnen als buiten

Snelle, stabiele en  
luchtdichte montage

Alle troeven op een rijtje:

• Altijd verse lucht: je geniet van een  

op-en-top gezond binnenklimaat.

• Raamventilatie is ideaal voor zowel  
nieuwbouw- als renovatie projecten. 

• Invisivent raamventilatie(roosters) kunnen 

op vaste, kip-, draaikip- of schuiframen 

gemonteerd worden.

• De Renson-raamventilatie is standaard  

geluiddempend. 

• Raamventilatie is discreet en stijlvol.

Discrete en stijlvolle verwerking  

in jouw raam.

Akoestische demping

Wist je dat bij ingrijpende renovaties - net zoals bij nieuwbouw - een ventilatiesysteem verplicht is? Dan kies 

je met Healthbox 3.0 in combinatie met Invisivent voor energiezuinigheid, gebruiksgemak en duurzaamheid.  

• Een ventilatiesysteem met natuurlijke 

luchttoevoer is uiterst energiezuinig.  

De combinatie met een  

vraaggestuurd mechanisch afvoersysteem 

maakt van Healthbox 3.0 het meest 

energiezuinige C-systeem op de markt. 

• Geen overventilatie dankzij de zelfregelende 
klep in de raamventilatie(roosters) 

• Dankzij hun eenvoudige design zijn Renson 

raamventilatie(roosters) bijzonder onder-
houdsvriendelijk. 

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

Isoleren is prioritair bij renovatie, maar voor je wooncomfort en gezondheid is ook ventileren een 

must.  
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RIMMERT - AVELGEM

‘s Nachts zetten ‘s Nachts zetten 
we consequent de we consequent de 
nachtkoelingsroosters  nachtkoelingsroosters  
open. Die zorgen ervoor  open. Die zorgen ervoor  
dat het tegen de  dat het tegen de  
volgende ochtend lekker  volgende ochtend lekker  
fris is in huis.  fris is in huis.  

//

//

INTENSIEVE VENTILATIEINTENSIEVE VENTILATIE

NACHTKOELINGNACHTKOELING

INTENSIEVE VENTILATIE VOOR EEN 

VERFRISSENDE NACHTRUST 

Bij nachtkoeling of intensieve ventilatie wordt 

de koelte van de nacht gebruikt om je woning 

af te koelen. Een even simpele als geniale 

techniek die eigenlijk op hetzelfde neerkomt 

als de hele nacht één of meerdere ramen laten 

openstaan. Maar dan op een inbraakveilige, 

water- en insectwerende manier dankzij 

Renson nachtkoelingsluikjes in je ramen.

Wist je dat nachtkoeling in combinatie met buitenzonwering ervoor kan zorgen dat het op warme dagen 

binnenshuis toch flink wat koeler blijft dan buiten? Actief koelen hoeft dan amper nog. Meer nog: de gratis 

koele nachtlucht kost je helemaal niets!
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NACHTKOELINGNACHTKOELING
Nachtelijke koelte binnenhalen om opwarming overdag tegen te gaan? 
Dat is nachtkoeling van Renson.

INBRAAKWEREND VOOR MAXIMALE 

VEILIGHEID

Elk nachtkoelingssrooster kan ook 

inbraakwerend gemonteerd worden. Dat is 

extra belangrijk op plaatsen die makkelijk 

bereikbaar zijn. De garantie voor een gezonde 

en veilige nachtrust. 

 

HOE WERKT NACHTKOELING? 

Simpel: de koele buitenlucht z’n werk laten 

doen. Die nachtelijke koelte wordt opgeslagen 

in de ‘thermische massa’ (vloer, muren, ...) 

van je woning en komt overdag terug vrij. Zo 

warmt je woning ‘s anderendaags minder snel 

terug op. In combinatie met buitenzonwering 

scheelt dat binnenshuis een pak graden! Zo 

kom je zelfs de warmste zomerdagen op een 

comfortabele manier door in je verbouwde 

woning.

HET JUISTE NACHTKOELINGSROOSTER 

KIEZEN? 

Welk rooster je ook kiest om ‘s nachts intensief 

te ventileren: allemaal zijn ze uitgerust met 

regenwerende lamellen en een muggengaas. 

Achter dat rooster is in het raam een luik 

voorzien met (naar keuze) een vast paneel  

of glas. 

VAST OPBOUWROOSTER 

om permanent op het raam 

gemonteerd te laten.

INBRAAKWEREND ROOSTER

om in maximale veiligheid  

te ventileren.

AFNEEMBAAR ROOSTER 

om enkel in de zomer op 

je raam te plaatsen.   

open gesloten

INTENSIEVE VENTILATIEINTENSIEVE VENTILATIE



 

TE WARM? TE WARM? 
BEGIN MET BEGIN MET 
ZONWERING!ZONWERING!
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Uiteraard is het voor je energiezuinige verbouwing van het grootste belang om stil te staan bij isolatie  
en luchtdichtheid. Maar weet dat veel van de zonnewarmte die binnenkomt daardoor moeilijker terug 
buiten kan. Met steeds meer warme dagen per jaar en hittegolven die mekaar almaar sneller opvolgen,  
is je verbouwing dan ook het uitgelezen moment om te anticiperen op een torenhoge factuur voor 
koeling. Zeker als je grote ramen overweegt, is buitendoekzonwering veruit de meest efficiënte oplossing 
om zonnestralen tegen te houden nog voor die het glas bereiken.  

Zonwering 
op zonne-energie

Zonwering voor 
dakramen

Topfix Topfix p.32p.32

Fixscreen Solar Fixscreen Solar p.28p.28

Zonwering 
met strak design

Fixscreen Minimal Fixscreen Minimal p.24p.24

Wist je dat we bij Renson uitsluitend werken met hoogkwalitatieve materialen? Zo geniet je tot 7 jaar 

garantie op alle onderdelen van het doekzonweringsgamma met Fixscreen-technologie.
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ZONWERINGZONWERING

FIXSCREENFIXSCREEN
MINIMALMINIMAL

MIEKE - LEUVEN

De Fixscreens zijn even De Fixscreens zijn even 
elegant als onze ramen. elegant als onze ramen. 
Met onze screens houden Met onze screens houden 
we het probleemloos fris we het probleemloos fris 
in huis. Maar wel fijn dat de in huis. Maar wel fijn dat de 
geleiders en doekkast niet geleiders en doekkast niet 
voor het glas uit komen. voor het glas uit komen. 

//

//

ZONWERING IS DE GOEDKOOPSTE

KOELING   

Voldoende daglicht in huis is cruciaal om 

je goed in je vel te voelen. Daarom lijkt de 

keuze voor grote ramen logisch, maar zonder 

zonwering wordt het op warme zomerdagen 

al snel ondraaglijk warm in huis. En eens de 

warmte binnen zit, krijg je die nauwelijks nog 

terug buiten. 

Wist je dat de Fixscreen Minimal ook vrijstaand toegepast kan worden? Ideaal als beschutting tegen de zon 

op je balkon of terras.

24

COMFORT OP MAAT IN ELK SEIZOEN   

Optimaal van de zon genieten, doe je door  

de impact op je woning ervan onder controle 

te houden. Door de buitenzonwering omhoog 

te laten in de winter, bijvoorbeeld. Want dan  

wil je net wél dat het zonlicht binnenkomt om 

het binnenshuis te helpen opwarmen.  

In de zomer moeten de screens dan weer naar 

beneden om de binnentemperatuur onder 

controle te houden. Met de Fixscreen-reeks 

van Renson hou je de zonnestralen tegen nog 

voor ze de ramen bereiken. Met Fixscreen 

combineer je bovendien duurzaamheid met 

een windbestendigheid tot 130 km/u. 
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ZONWERINGZONWERING

FIXSCREENFIXSCREEN
MINIMALMINIMAL

Minimale en sobere kast 

Minimalistische onderlat

Esthetische aansluiting op een dorpel 

Superslanke zijgeleider

Snelle plaatsing door Connect&Go-Technologie

Het doek ritst vloeiend en 
geluidsarm in 2 duurzame 
zijgeleiders dankzij de 
Smooth-technologie

Bedien je screens met Renson Connect 
Screens bedienen vanop afstand? De positie van je zonwering checken? 

Bepaalde screens samen aansturen? 

Dit en nog veel meer kan je moeiteloos met de Renson Connect-app.  

De intuïtieve tool voor een perfect binnenklimaat.

MINIMALE IMPACT, MAXIMALE 

MOGELIJKHEDEN   

Als pionier op het vlak van windvaste 

doekzonwering legt Renson met de Fixscreen 

Minimal de lat hoog.  

De strakke belijning en het subtiele design van 

de kast, de zijgeleider en de onderlat maakt 

dat die amper zichtbaar zijn. Hun onopvallend 

en doorgedreven design werd bovendien 

bekroond met de Red Dot Design Award. 

Fixscreen Minimal is beschikbaar voor opbouw, 

inbouw of vrijstaande toepassingen. 

ZONWERING DIE PAST BIJ JOUW 

PERSOONLIJKE STIJL  

De Fixscreen Minimal is beschikbaar in een 

breed kleurengamma aan glasvezeldoeken en 

ook de aluminium onderdelen van de screens 

bestaan in een grote waaier aan RAL-kleuren 

en in verschillende lakuitvoeringen. Zo sluit je 

zonwering naadloos aan bij de architectuur  

van je woning en de kleur van je ramen.  

Alle doeken hebben bovendien een bijzonder 

lange levensduur en houden insecten 

buiten. De lak van de aluminium onderdelen 

is naast slijt- en krasvrij ook bijzonder 

onderhoudsvriendelijk. 

Efficiënte buitenzonwering met een slanke en elegante afwerking.

http://www.renson.eu/renson-connect-app
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ZONWERINGZONWERING

FIXSCREENFIXSCREEN
SOLARSOLAR

ANITA - VORSELAAR

Zonder zonwering werd het Zonder zonwering werd het 
iedere zomer te warm in iedere zomer te warm in 
huis. Extra rolluiken waren huis. Extra rolluiken waren 
geen optie, maar van de geen optie, maar van de 
Fixscreen Solar zie je bijna Fixscreen Solar zie je bijna 
niets. Dankzij de zonnecel niets. Dankzij de zonnecel 
was er zelfs geen elektrische was er zelfs geen elektrische 
aansluiting nodig.aansluiting nodig.

//

//

BUITENZONWERING: VOORDELIG VOOR

JE ENERGIEFACTUUR

Energiezuinig verbouwen is belangrijk. In de 

wetenschap dat de warme dagen per jaar 

steeds talrijker worden en hittegolven elkaar 

sneller opvolgen, is je verbouwing dan ook 

het uitgelezen moment om te anticiperen op 

een torenhoge factuur voor koeling. Want veel 

zonnewarmte kan in je goed geïsoleerde en 

luchtdicht gebouwde woning niet meer terug 

buiten en veroorzaakt zo een broeikaseffect. 

Dan is buitendoekzonwering veruit de 

efficiëntste oplossing. Want daarmee hou je 

de zonnestralen tegen nog voor ze de ramen 

bereiken.

28
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ZONWERINGZONWERING

FIXSCREENFIXSCREEN
SOLARSOLAR

MINIMALISTISCH, AUTONOOM EN OP 

MAAT VAN JOUW VERBOUWING    

Net als de andere producten uit het Fixscreen-

gamma, is de Fixscreen Solar beschikbaar in 

een breed gamma aan doeken: polyester- en 

glasvezeldoek, verduisterend doek, pvc-

vrije polyesterdoek, acryldoek en tuffscreen 

muggengaas. Zo sluiten ze naadloos aan bij je 

persoonlijke wensen en de architectuur van de 

woning.  

Voorbouw: perfecte  
oplossing voor renovatie

Zonnecel: geen elektrische  
aansluiting

Breed gamma aan RAL-kleuren

Geïntegreerde batterij

ZONWERING OP ZONNE-ENERGIE?    

Veel makkelijker wordt het niet om op 

bestaande ramen nog buitendoekzonwering 

te laten installeren. Fixscreen Solar is de 

ideale Renson oplossing voor wie renoveert 

zonder daarbij de ramen te vervangen. Deze 

zonwering is namelijk eenvoudig en snel 

gemonteerd, zonder breek- of boorwerken 

voor een elektrische aansluiting. De zonnecel 

en ingebouwde batterij voorzien de screen 

namelijk van stroom.

Wist je dat daglicht volstaat om de Fixscreen Solar van stroom te voorzien, zelfs op een regendag? Wan-

neer de zonnecel in de doekkast toch niet voldoende daglicht zou vangen, is er namelijk nog een extra losse 

zonnecel beschikbaar, die elders gemonteerd alsnog het nodige daglicht opvangt.

Buitenzonwering zonder bekabeling, dankzij de werking op zonne-energie.
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ZONWERINGZONWERING

TOPFIXTOPFIX

PIETER - GENK

De Topfix zonwering op De Topfix zonwering op 
onze dakramen voorkomt onze dakramen voorkomt 
dat de felle zomerzon het dat de felle zomerzon het 
hele huis opwarmt.  hele huis opwarmt.  

//

//

COMFORT IN ELK SEIZOEN, OOK MET  

EEN LICHTSTRAAT OF VERANDA 

De zon spaart ook je dakramen, lichtstraat  

of verandadak niet ... wel integendeel!  

Maar geen nood. Want ook daar heeft 

Renson een oplossing in huis. Meer nog: de 

Topfix beschermt alle soorten horizontale of 

schuinliggende beglazing tegen rechtstreekse 

zonne-inval én de bijbehorende kans op 

oververhitting in huis. Na-installatie of ineens 

voorzien bij een grondige verbouwing?  

Het kan allemaal. 

32
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ZONWERINGZONWERING

TOPFIXTOPFIX
DAKRAAM, LICHTSTRAAT OF VERANDA 

‘GECOVERED’  

Op maat van jouw renovatie kan je van de 

Topfix het doek naar keuze van boven naar 

beneden, van beneden naar boven of zelfs 

zijdelings afrollen. De discrete vormgeving 

maakt bovendien een perfecte integratie 

mogelijk binnen de architectuur van je woning.  

De Topfix is beschikbaar in een brede keuze 

aan doeken in verschillende materialen en  

kleuren. Voor de aluminium onderdelen van de 

Topfix is keuze uit een grote waaier aan RAL-

kleuren. Zo sluit de buitendoekzonwering ook 

altijd perfect aan bij de kleur van je ramen.

Kast bovenaan

Kast op de zijkant, 
links of rechts

Kast onderaan
(binnentoepassing)

Wist je dat Topfix zonwering ook met verduisterend doek beschikbaar is? Ideaal voor slaapkamers onder 

het dak!

Een mooie en doeltreffende screen voor je veranda, dakraam of lichtstraat.



 

RENOVEREN? RENOVEREN? 
VERGEET NIET VERGEET NIET 
JE GEVEL TE JE GEVEL TE 
SOIGNERENSOIGNEREN
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Hedendaagse 
gevelbekleding

Linarte Linarte p.38p.38

Ben je nog op zoek naar een stijlvolle oplossing om je na-geïsoleerde buitengevel te bekleden? Ook hier 
snelt Renson te hulp! De Linarte verticale gevelbekleding geeft je verbouwing extra cachet.  
De aluminiumprofielen zien er niet alleen superstrak uit, ze zijn ook duurzaam en bijzonder onderhouds-
vriendelijk. Door verschillende kleuropties, combinatiemogelijkheden van profielen en mogelijke invulling 
met hout of ledverlichting kan je je gevel bovendien volledig personaliseren. 
Begin maar al te dromen!

36 37
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GEVELGEVEL

LINARTELINARTE

KOEN - HOOGSTRATEN

We stripten en isoleerden We stripten en isoleerden 
onze woning om ze energie-onze woning om ze energie-
efficiënt te maken. Om efficiënt te maken. Om 
de geïsoleerde gevels de geïsoleerde gevels 
vervolgens op een mooie vervolgens op een mooie 
manier af te werken, kozen manier af te werken, kozen 
we voor Linarte. Een schot in we voor Linarte. Een schot in 
de roos!de roos!

//

//

38

DE ULTIEME COMBINATIE VAN DESIGN EN 

KWALITEIT 

Bij de ontwikkeling van zijn gevelbekleding 

besteedde Renson veel aandacht aan design, 

personalisatie en afwerkingskwaliteit. En dat 

wordt gesmaakt, niet alleen door bouwers en 

verbouwers, maar ook door professionals en 

critici. Als ultiem bewijs won Linarte de Red 

Dot Design Award. Met Linarte zet je dus een 

prijswinnaar tegen je gevel! Maar laat dat je 

vrijheid niet beperken, want jij creëert je gevel-

bekleding volgens je eigen smaak. De verticale 

profielen laten zich in de meest uiteenlopende 

stijlen inpassen, van klassiek over modern tot 

hedendaags. Zo creëer je een unieke, stijlvolle, 

elegante én eigentijdse look voor je woning.
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GEVELGEVEL

LINARTELINARTE

Clips

Linarte 
profielen

DraagprofielDraagmuur

Isolatie

WAAROM LINARTE ALS AFWERKING 

VOOR JE NA-GEÏSOLEERDE 

BUITENGEVEL?

• Linarte kan zowel binnen als buiten worden 

toegepast.  

• Integreer poorten, deuren of tuinafsluitingen 

naadloos.

• Combineer de individuele profielen eindeloos 

qua vorm en kleur.

• Geniet van minimaal onderhoud.

• Kies milieubewust voor 100 procent oneindig 

recycleerbaar aluminium.  

• Profiel beschadigd of nog een leiding 

vergeten trekken achter je gevelbekleding? 

Geen probleem: de profielen kunnen perfect 

individueel in- of uitgeklikt worden. 
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GEVELGEVEL

LINARTELINARTE

Linarte Block 16 
De basisversie van de 

Linarte blokvormige 

aluminiumprofielen zijn 16 

mm diep. 

Linarte Block 30 
Het blokvormige Linarte- 

profiel van 30 mm diep 

creëert een uitgesproken 

verticaal lijnenspel met 

schaduwaccenten.  

Combineerbaar met 

invullingen in hout of led-

modules. 

Linarte Even
Het ribvormig Even-profiel 

van 25 mm diep zorgt 

voor een strakke verticale 

belijning. Combineerbaar 

met invullingen in hout of 

led-modules. 

Linarte Mix 
Kan je niet kiezen  

tussen  Block of Even? 

Geen nood! Alle Linarte-

profielen zijn onderling 

combineerbaar voor 

eindeloze mogelijkheden. 

Invullingen met hout of ledmodules 
Zowel in de 30 mm diepe Block- als in de Even-profielen  

kunnen hout of ledmodules worden ingewerkt. Deze  

invullingen zijn verkrijgbaar in diverse lengtes en kunnen 

waar dan ook in de gevel geïntegreerd worden, volgens een 

willekeurig of een repetitief patroon. Met letterlijk duizenden 

combinaties, zijn de mogelijkheden eindeloos. 

Indirecte verlichting 
Ook onderaan de gevel kan een ledstrip geïntegreerd 

worden. Deze indirecte accentverlichting bezorgt je gevel 

nóg meer uitstraling. 

Naadloze integratie
Deurgreep, videofoon, stopcontact of buitenkraan worden 

perfect geïntegreerd in de gevelbekleding met de speciaal 

ontwikkelde modules. In de behuizing kan een Niko videofoon 

of stopcontact bevestigd worden. Ook andere technieken 

kunnen perfect geïntegreerd worden.

EINDELOOS PERSONALISEERBAAR 

Fan van subtiel design of ga je net voor een 

duidelijk statement? Dankzij Linarte spring je 

creatief om met je gevel. Combineer verschil-

lende maten en kleuren profielen onderling of 

voeg invullingen in hout of ledverlichting toe. 

En er is meer! Garagepoorten en deuren gaan 

probleemloos op in één strak gevelvlak.  

Functionele elementen zoals een brievenbus, 

videofoon, deurbel, huisnummer of buiten-

stopcontacten worden naadloos geïntegreerd. 

Dankzij de individuele profielen kan je met  

Linarte ook gebogen gevels afwerken en 

door de hoogwaardige afwerking zijn ze zelfs 

 geschikt voor interieurtoepassingen, kwestie 

van ‘binnen’ en ‘buiten’ helemaal in elkaar te 

laten overlopen.

Wist je dat elke Linarte-gevel piekfijn afgewerkt kan worden met de speciale afwerkingsprofielen voor 

ramen, deuren en poorten?  

Deurgreep

Videofoon

Buitenkraan

Stopcontact
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RENSON RENSON 
PREMIUMPREMIUM
AMBASSADORSAMBASSADORS
Dit zijn ambassadors die al jaren ervaring hebben met verkoop 

en montage van Renson producten. Zij volgen ook het volledige 

gamma en garanderen de meest professionele begeleiding. 

RENSONRENSON
AMBASSADORSAMBASSADORS
Zij tonen onze producten in hun showroom en zorgen ervoor dat 

alles op een professionele en degelijke manier geplaatst wordt. 

Bovendien garanderen zij een professionele dienst na verkoop. 

RENSONRENSON
AMBASSADORSAMBASSADORS
Wens je meer info, een prijsofferte of een afspraak 

voor een plaatsing? Of wil je een showroom bezoeken?

Meer dan 100 Renson ambassadors staan voor je klaar!

www.renson.be
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Bomen zijn leven. Ze ademen de seizoenen. Ze ruiken, 

proeven en voelen. Ze reguleren. Ze bieden bescherming, 

ze schenken schaduw en verkoeling, ze zuiveren lucht. 

Ze zijn standvastig en betrouwbaar. Geen wonder dus, 

dat wij ons bij Renson verbonden voelen met de boom. 

Voor onze zonwering, ventilatie en beschuttende façades, 

laten wij ons graag door hem inspireren. Want net als bij de boom 

zijn schaduw, koelte, gezonde lucht en bescherming ons vak. 

Door de natuur naar binnen te halen, maken wij elk binnen-

klimaat gezonder, comfortabeler en duurzamer.
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Ben je op zoek naar meer info 
of wil je een prijsofferte? 

Showroom bezoeken of ineens 
informeren naar een plaatsing? 

Neem dan vrijblijvend contact op met 
één van de ervaren Renson Ambassadors 

Jouw dichtstbijzijnde Renson Ambassador 
of verdeler vind je op www.renson.be,

of via bovenstaande QR-code.

https://www.renson.eu/nl-be/blog/renoveren

