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Leef gezond, woon gezond!
Vandaag zijn veel mensen bewust bezig met een gezonde levensstijl. We trekken onze loopschoenen
aan, we eten steeds bewuster, we proberen ook op mentaal vlak een gezond evenwicht te vinden …
Maar is dit wel voldoende? Of gaat gezond leven nog een stapje verder?
En wat met de plek waar we wonen? Ons huis, onze thuis? Hoe gezond woon jij?
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EN WAT MET
GEZOND WONEN

Iedereen verdient een gezonde
woning. Wij zorgen ervoor.
Met slimme ventilatie, buitenzonwering
en comfortabele buitenoplossingen
maakt Renson van je huis een gezonde
thuis. Heb je bouwplannen, en ben je nog
op zoek naar een bouwcoördinator voor
jouw droomhuis, contacteer dan zeker
één van onze Healthy Spaces partners in
jouw buurt.
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WOON JIJ WEL GEZOND?
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Is je woning wel een gezonde plek om in te leven? Een vreemde vraag?
Niet als je bedenkt dat de luchtkwaliteit binnen tot 10x slechter is dan buiten
en je beseft hoeveel tijd je in huis doorbrengt.
Een slechte luchtkwaliteit in huis beïnvloedt je welzijn en je comfort. Gelukkig
zorgt Renson voor natuurlijke ventilatie, gecontroleerde zonwering en comfortabele
buitenoplossingen om van je huis een gezonde thuis te maken. Denk eraan, het is jouw
gezondheid. At Renson, we care.
Ga naar www.renson.eu/healthyspaces en doe de test.
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Renson Concept Home
Een gezonde woonruimte waar het aangenaam vertoeven is, dat is waar we bij Renson voor gaan.
Elke dag ontwikkelen we innovatieve en duurzame oplossingen waar slim met licht en lucht wordt omgegaan. Het optimaal inzetten van de natuurelementen heeft een bijzonder positieve impact op ons gevoel
en onze gezondheid. Zo willen we van je huis een betere plek maken voor jou en jouw dierbaren.

Verduisterende screens, nightcooling en
toevoerverluchting. Deze zorgen voor:
aangename binnentemperatuur, gezonde
lucht, volledige verduistering en rust.
Kortom, ideaal voor een goede nachtrust
Mooi uniform
design rond en in
de hele woning

Ventilatie voor
gezonde binnenlucht
Outdoor oplossingen
voor aangename
momenten in jouw tuin

OPENDEURDAGEN
Bezoek het Renson Concept Home
in Waregem elke 1e zaterdag van de maand
van 9u tot 12u - enkel op afspraak
Voor een afspraak en
meer informatie: www.renson.be

“

Dit Concept Home is een goed voorbeeld van energiezuinig bouwen met
de nieuwste Renson ventilatie-, zonwering- en outdoortechnologieën. Dit
Concept Home bewijst hoe gezond en comfortabel wonen met natuurlijke
elementen van licht en lucht, in de praktijk mogelijk is.

„

Paul Renson (CEO)
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Comfortgarantie in elk seizoen
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Door grotere ramen en het veranderende klimaat raken onze woningen sneller oververhit. Die warmte zit
al snel gevangen in een goed geïsoleerde woning. Wil je de temperatuur in huis onder controle houden
op een energiearme en budgetvriendelijke manier? Dat kan perfect door de combinatie van buitenzonwering en nightcooling van Renson. Zo hou je de binnentemperatuur draaglijk in de warme maanden en
geniet je van zonnewinsten in de koudere maanden.

Door licht en zonnewarmte
verstandig te beheren, houd
je de binnentemperaturen
ook op warme dagen
draaglijk.

1. DOEKZONWERING
Doekzonwering of screens aan de buitenkant van de woning zorgen op een dynamische manier voor
comfort het hele jaar door. Met neergelaten screens behoud je bovendien het zicht naar buiten en geniet
je van daglicht zonder dat je interieur opwarmt. Doekzonwering van Renson bestaat in talloze uitvoeringen. Voor elke toepassing is er een stijlvolle en eﬃciënte oplossing. Met een ruime keuze in kleur en doeken sluiten de screens perfect aan bij jouw smaak en bij de architectuur van je woning.

ER BESTAAT EEN OPLOSSING VOOR ELK RAAMTYPE
Fixscreen®
Voor verticale beglazing

Fixscreen® Minimal
Discrete oplossing voor renovatie

Fixscreen® Solar
Verticale doekzonwering op zonne-energie

Panovista® (Max)
Voor glas-op-glas hoekramen

Slidefix®
Zijwaarts openschuivende zonwering

Fixvent® Mono AK
Ventilatie & zonwering in één

Topfix® (Max)
Voor horizontale of hellende beglazing
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Grote stromen koele
nachtlucht zorgen
voor draaglijke
binnentemperaturen op
warme zomerdagen.

2. NIGHTCOOLING
Ventileer slim en haal ’s nachts de gratis frisse buitenlucht
binnen. Zonwering pakt het probleem bij de oorzaak aan en
voorkomt in de eerste plaats dat het binnenshuis te warm wordt.
Helemaal interessant wordt het als je zonwering combineert
met passief koelen door ’s nachts intensief te ventileren. Dit doe
je door de koelere buitenlucht in grote hoeveelheden binnen te
laten via inbraak- en insectenwerende roosters. Die koelte wordt
opgeslaan in de bouwmaterialen en draagt ’s anderendaags mee
bij om de binnentemperaturen binnen de perken te houden.

VOORKOM OVERVERHITTING
Zonwering overdag en koeling ’s nachts
Combineer Fixvent met nightcooling: de
Fixvent zorgt voor continue ventilatie,
het doek voorkomt oververhitting en
via de nightcooling roosters wordt de
verkoelende buitenlucht binnengebracht.
Zo zet je gratis natuurelementen als
licht en lucht slim in en sla je 2 vliegen
in 1 klap: Je kan gezond wonen bij
aangename temperaturen en je houdt je
energieverbruik laag.

3. ARCHITECTURALE
ZONWERING
Architecturale zonwering biedt u een dubbel voordeel: het zorgt
voor controle over de rechtstreekse lichtinval én er is een uitgesproken esthetische troef. Architecturale zonwering wordt structureel in de buitenzijde van uw woning verwerkt, zoals luifels,
schuifpanelen of lamellen voor het raam. Bovendien is architecturale zonwering zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

AMBASSADOR

KIJK OP
EN RAADPLEEG EEN BLADZIJDE 11
RENSON-A
BUURT VOOR DE BEST MBASSADOR IN UW
E OPLOSSINGEN.
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Ventileren voor
een goede gezondheid
Iedereen spreekt van verontreinigde buitenlucht, maar wist je dat binnenlucht vaak tot 10 x
meer vervuild is? Koken, douchen, verwarmen, poetsen en zelfs ademen en zweten zorgen voor
verontreinigde lucht. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, keelpijn en allergieën.
Zeg neen tegen slechte lucht en ventileer voor de beste luchtkwaliteit in jouw huis.

Vraaggestuurde ventilatie
is volledig ontwikkeld in
functie van het ‘ontzorgen’
van bewoners, dat op de
meest energiezuinige manier
mogelijk kan, is mooi
meegenomen.

WEGWIJS IN
VENTILATIESYSTEMEN
Met ventilatiesysteem C+, D+ of E+ van Renson ga je voor 100% gezonde binnenlucht. Stuk
voor stuk zorgen ze voor slimme, uiterst stille en energiezuinige ventilatie. Alle systemen van
Renson zijn geschikt voor BEN-bouwen en werken vraaggestuurd, m.a.w. waar en wanneer het
nodig is. De keuze voor een bepaald ventilatiesysteem hangt vooral af jouw persoonlijke voorkeur,
leefpatroon en behoeften. Wil je graag natuurlijk ventileren en ben je op zoek naar een compact,
onderhoudsvriendelijk en energiezuinig systeem dan is systeem C+ jouw geknipte oplossing. Wil je
dit nog combineren met warmterecuperatie en hernieuwbare energie? Kijk dan zeker een naar de
troeven van systeem E+. Kan je geen raamverluchting integreren, is er vaak overdag iemand thuis
of woon je in een zeer lawaaierige buurt dan is systeem D+ een goede keuze.
maakt gebruik van hernieuwbare
energie (warmtepomp) voor sanitair
warm water en ruimteverwarming

+

+

SYSTEEM C

N

EW

Dé ventilatieoplossing
voor kleine renovaties
Waves is een decentrale ventilator
waarvoor geen luchtkanalennet
nodig is. Voor wie dus enkel z’n
badkamer of keuken opknapt is dit
de ideale oplossing om te zorgen
voor gezonde lucht. Waves werkt
bovendien volledig automatisch
dankzij de ingebouwde sensoren.
Neem je een douche, dan zal
Waves de vochtige lucht afvoeren
zolang dat nodig is en gaat
nadien weer ventileren op het
minimumniveau. Waves zal
beschikbaar zijn vanaf eind mei
2019.

SYSTEEM D

renovatie/nieuwbouw

nieuwbouw

nieuwbouw

per ruimte

per ruimte

alle ruimtes tegelijk

natuurlijk via raamventilatie

natuurlijk via raamventilatie

mechanisch via leidingen

ja, dankzij SmartZone

ja, dankzij SmartZone

nee

CONNECTIVITY

App beschikbaar,
SmartConnect voor Smarthome

Geen App

App beschikbaar

ENERGIEZUINIG?
GEM. ELEKTRICITEITSKOST/JAAR

interessant het ganse jaar door

interessant het ganse jaar door

dagelijkse energiebesparing
door geoptimaliseerde,
vraaggestuurde luchtafvoer
1 ventilator

vraaggestuurde luchtafvoer en
warmterecuperatie voor ruimteverwarming en sanitair warm water
1 ventilator

€ 26

€ 28

MEEST GESCHIKT VOOR
RENOVATIE/NIEUWBOUW?

INNOVATION

WAVES

+

SYSTEEM E

VENTILEERT WANNEER NODIG
VRAAGSTURING + LUCHTKWALITEIT
TOEVOER VERSE LUCHT
AFVOER VERVUILDE
LUCHT SLAAPKAMERS

ONDERHOUD

AKOESTISCH COMFORT
INDICATIEF E-PEIL*

INVISIVENT

+

interessant tijdens stookseizoen
warmteterugwinning
2 ventilatoren

€ 75
intensief

zeer beperkt

middelmatig

(raamventilatie soms stofzuigen,
leidingen elke 5 à 10 jaar laten
reinigen)

(raamventilatie soms stofzuigen,
leidingen elke 5 à 10 jaar laten
reinigen, filters halfjaarlijks uitwassen)

(filters jaarlijks vervangen, warmtewisselaar elke 3 jaar laten reinigen,
leidingen tussen 5 à 8 jaar laten
reinigen)

standaard akoestische
raamventilatie en stilste toestel

standaard akoestische
raamventilatie, meer lawaai door
geïntegreerde warmtepomp

biedt akoestisch comfort mits
goed leidingsysteem Easyflex
en Square ventielen

E30

E20

E30

HEALTHBOX 3.0

OF

ENDURA 300

ENDURA DELTA

AMBASSADOR
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KIJK OP PAGINA 11
EN RAADPLEEG EEN RENSON AMBASSADOR IN UW
BUURT VOOR DE BESTE OPLOSSINGEN.

∫ Minimalistische
raamverluchting
∫ Akoestisch dempend
∫ Zonder tochtgevoel

* Dit E-peil is haalbaar voor een referentiewoning
in Vlaanderen op basis van totale
maatregelenpakket met isolatie, luchtdichtheid,
ruimteverwarming, sanitair water, hernieuwbare
energie en ventilatie.

NO MORE
‘BAD AIR DAYS’
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Met Renson kiest u voor 100% gezonde binnenlucht!
Omdat Renson dit jaar z’n 110de verjaardag viert, geniet
u van een cashback van €110 bij aankoop
van het ventilatiesysteem Healthbox 3.0 in combinatie
met Easyflex luchtkanalen.
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De tuin als extra buitenkamer,
365 dagen per jaar
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Buiten leven is ‘hot’. Wie een tuin heeft, wil die liefst optimaal benutten. Alleen wil het weer niet
altijd mee: er is te veel zon, te veel wind, regen, het koelt te snel af ’s avonds, … En dus is het de kunst om
een ‘buitenkamer’ zo te kiezen dat je er elke dag van het jaar terecht kan, dankzij de kantelbare en openschuifbare
daklamellen, diverse zij-elementen, audio- en verwarmingsopties, ledverlichting, …
Liefst van al is een extra buitenruimte trouwens multifunctioneel inzetbaar: van ‘home oﬃce’, speelruimte, tot
lounge en fitness, … het kan allemaal. En om het helemaal af te maken, sluit die qua design perfect aan bij de
woning en de rest van de tuin.

Buiten leven, doet
deugd van binnen.
Loggiawood

Algarve Canvas

Verlichting
Fixscreen

Verwarming
en muziek

Algarve
Camargue

Loggia schuifpanelen

Lapure

Fixscreen

Camargue

Camargue
Fixscreen

Algarve
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Elke overkapping is samengesteld volgens wens van de klant.
Kies voor aanbouw of losstaand, een horizontaal dak of overkapping onder helling.
Kies de gewenste dakvulling: doek, lamellen, roteerbaar en/of verschuifbaar

AMBASSADOR

Personaliseer met zijelementen, verlichting, geluids- en verwarmingselementen
… en nu volop genieten en onvergetelijke momenten creëren met vrienden en familie.

HEB JE CONCRETE PL
AN
EEN RENSON-AMBASSA NEN, BESPREEK DIE MET
DOR IN UW BUURT.
SCHETST U ALLE MO
HIJ
GE
VRIJBLIJVEND EEN OF LIJKHEDEN EN STELT
FERTE OP MAAT VO
OR.

Ga naar www.renson-outdoor.be en laat u inspireren.

Algarve Canvas

Algarve

Configureer je eigen overkapping … én bekijk die
in ‘Augmented Reality’ op jouw terras
Met de nieuwe ‘online configurator’ en de ‘Augmented Reality’
app van Renson kan je voortaan elke terrasoverkapping in een
virtuele versie van je tuin, boven je terras of tegen je woning
plaatsen. Zo krijg je een realistisch idee van hoe die eruit zal
zien bij jou thuis. Zo kan je makkelijk en snel op zoek naar de
overkapping van jouw dromen.
Surf naar www.renson-outdoor.be

Algarve
Algarve Classic

Algarve Canvas

Loggia schuifpanelen

Camargue

Camargue Skye

Linius wall
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Binnen en buiten, tuin en huis:
1 consequente look & feel
Tuin en huis staan niet langer los van elkaar. Meer en meer zoeken we naar eenheid in ontwerp en een consequente
look & feel, waarbij binnen en buiten steeds vaker in elkaar overlopen.
Gevelbekleding, poorten, tuinverlichting, bloem- en zitbanken, brievenbussen … kunnen in eenzelfde look & feel.
Daarbij staat duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid hoog aangeschreven.

Gevelbekleding

Garagepoort
Architecturale afsluiting

Pakketbrievenbus eSafe

Deurluifel
Gevelbekleding

Tuinverlichting

Carport

Bloem- en zitbank

Carport
Tuinverlichting
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