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WHERE MAGIC HAPPENS...
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Meer genieten van je
buitenruimte in stijl
Een tuin is er om volop van te genieten. Dus breng je er
liefst zoveel mogelijk tijd door. Of het nu is om te barbecueën met vrienden, van de zon te genieten of in alle
rust een stukje me-time of tijd met je familie te beleven,
we herleven als we meer tijd buiten kunnen spenderen
om die leuke momenten te beleven.
Maar de rest van de buitenruimte rond je woning wil je
ook in dezelfde mooie unieke stijl laten verder lopen …
Het oog wil ook wat.
Van de voortuin tot de achtertuin 1 design, 1 uniform
kleurgebruik, 1 stijl … Dat is het idee. En dat allemaal
in 1 keer geproduceerd door 1 fabrikant , in perfect dezelfde kleur, met dezelfde materialen, kwaliteit gegarandeerd. Ook als u de aanleg van uw buitenruimte in
fasen doet.
Dankzij het Renson Outdoor Concept kun je dus meer
genieten van je buitenruimte.
De mogelijkheden om je te beschermen tegen wind,
zon, regen of koude zijn legio en de uitbreidings – en
personalisatiemogelijkheden divers. Je tuin of terras en
de rest van de omgeving rond je woning, worden daardoor een natuurlijk verlengstuk van je huis zodat je in
optimale omstandigheden, in het grootste comfort, tijd
buiten kunt doorbrengen.
Volledig aangepast aan je eigen stijl en in functie van
je eigen wensen zorgen de outdoor producten van
Renson voor die extra leefruimte. Speelruimte voor
de kinderen buiten, intieme plaats waar je alleen kunt
genieten van een boek, die gezellige buitenruimte om
met vrienden en familie een glaasje te drinken... Maar
ook de perfecte berging , staanplaats voor je wagen,
afscherming met je buren, decoratie en verlichting van
je voor -en achtertuin….
Voor elke stijl van woning is er wel een mooie buitenaankleding met de verschillende outdoor producten
van Renson. Ze vormen een elegant geheel met uw
woning. Zodat u het ganse jaar rond kunt genieten van
uw tuin, terras en omgeving van uw huis.
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CARPORTS

EEN STIJL
RONDOM
JE WONING

Voor onze nieuwbouw waren we nog op zoek naar een
terrasoverkapping met lamellendak en een carport die in dezelfde
stijl hierbij aansluit. Binnen Algarve Line vonden we de ideale
oplossing met Algarve en Algarve Canvas. De elegante structuur
past uitstekend bij onze strakke architectuur en vervult perfect
onze behoeften.
Onder Algarve Canvas kan onze wagen nu beschut worden
geparkeerd en heeft de waarde van onze woning aanzienlijk doen
stijgen. Met Algarve creëren we het ideale klimaat op ons terras en
hebben we een structurele oplossing die ons beschut tegen zon,
regen, wind en koude dankzij het oriënteerbare lamellendak, de
zonwerende screens en de stijlvolle verwarming.
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Algarve® Canvas

Algarve® Canvas
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Algarve® Canvas

Algarve® Canvas
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ALGARVE® CANVAS

CARPORTS
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Algarve® Canvas

ALGARVE® CANVAS

Dakdoorsnede

ALGARVE® CANVAS

CARPORTS

Deze elegante carport biedt een blijvende bescherming door middel
van een vast dak dat opgebouwd is uit 2 lagen: een stevig bovendak
uit wit gelakte, geprofileerde staalplaat met anti-condenslaag en een
esthetisch onderdak, afgewerkt met opgespannen doek met ritstech
nologie. Het doek zit strak in de structuur gespannen, zonder zichtbare
tussenliggers en is verkrijgbaar in 8 kleuren. Algarve Canvas is even
bruikbaar als vaste terrasoverkapping, carport of bijvoorbeeld als lui
fel boven de voordeur. Bovendien is een combinatie mogelijk van een
Algarve met roterend lamellendak en een Algarve Canvas met vaste
dakstructuur om 1 uniforme stijl rondom de woning te creëren.

Waterafvoer
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Algarve® Canvas
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Algarve® Canvas

BOUWMOGELIJKHEDEN
Bouwtypes

Algarve Canvas - 2-delig koppelbaar aan
Spanzijde

CARPORTS

Algarve Canvas - Gevelmontage

ALGARVE® CANVAS

Algarve Canvas - Vrijstaand
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ALGARVE® CANVAS
UITBREIDEN MET
EEN BERGING
Dankzij het slimme ontwerp kan Algarve Canvas uitgebreid worden. Door de wan
den af te sluiten, kan je bovendien een aansluitende berging creëren. Zo kan u uw
fietsen, tuinmeubelen, grasmachine,... veilig opbergen terwijl u ruimte bespaart in
uw huis.

Voorbeeld van een uitbreiding in de lengte: 7 x 3,5 meter

ALGARVE® CANVAS

CARPORTS

De uitbreiding van een Algarve Canvas carport kan zowel in de lengte als in de
breedte:

Voorbeeld van een uitbreiding in de breedte: 5 x 5,5 meter

169

ONDERHOUD
Gemakkelijk onderhoud met de
Renson Maintenance Set
Uw terrasoverkapping staat jarenlang, dag in dag uit buiten. Wilt u ten allen
tijde optimaal genieten van uw Renson® overkapping dan adviseren wij een
regelmatig onderhoud, nl. 1 tot 2 maal per jaar. Hierdoor gaat de overkap
ping ook langer mee. Hierbij zijn volgende zaken van belang:

• Beide producten niet gebruiken in de volle zon of bij warm weer. Het snel
opdrogen van het product kan vlekken na laten op de structuur of het
doek. Gebruik nooit bijtende of agressieve producten, schuursponsjes of
andere schuurmiddelen. Verder in geen geval hogedruktoestellen gebrui
ken.

GARANTIE &
ONDERHOUD

• De Renson ‘Clean’ is een geconcentreerd product met sterk reinigende
en ontvettende eigenschappen voor de meest voorkomende natuurlijke
vervuilingen, zoals stof, vethoudende neerslag, vetvlekken, mos, insec
tensporen,…
Dit product is niet vergelijkbaar met de meeste schoonmaakproducten.
Door zijn dieptewerking wordt het vuil als het ware ‘opgetild’. Dit product
kan ook gebruikt worden voor het reinigen van polyester doekdaken en
verticale glasvezel screendoeken.
Na het reinigen dient u de aluminium structuur te beschermen met de
Renson ‘Protect’. Dit laat een beschermende film achter die toelaat
achteraf met een simpele veeg het oppervlak te reinigen en dit met een
minimum aan Renson ‘Clean’. Het beschermt tevens het aluminium te
gen zure regen, zeelucht, UV stralen en zorgt er zo voor dat de intense
kleur behouden blijft.

GARANTIE & ONDERHOUD

• De structuur is gemaakt van gepoederlakt aluminium. Een jaarlijkse reini
ging met de Renson Maintenance Set producten zorgt voor het jaren
lange behoud van de intense kleur en geeft een extra bescherming tegen
zure regen, zeelucht en UV stralen. In kuststreken en bosrijke omgevin
gen is min. 2 x per jaar onderhouden aangewezen.
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WAAR KAN JE TERECHT
VOOR RENSON® PRODUCTEN?
Om te kunnen garanderen dat onze kwalitatieve en duurzame screens ook pro
fessioneel geplaatst worden, hebben we een netwerk van degelijk opgeleide
Ambassadors en Installers opgebouwd.
Renson® Premium Ambassadors
Dit zijn ambassadors die al jaren ervaring hebben met verkoop en installatie
van Renson® producten. Zij volgen ook het volledige gamma en garanderen de
meest professionele begeleiding.
Renson® Ambassadors tonen onze producten in hun showroom en zorgen
ervoor dat alles op een professionele en degelijke manier geplaatst wordt. Bo
vendien garanderen zij een professionele dienst na verkoop.

Zie ook www.renson.eu
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DOWNLOAD OOK ONZE
ANDERE INSPIRATIEBROCHURES
OP WWW.RENSON.EU
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LINARTE
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GEVELBEKLEDING

Alle getoonde foto’s zijn slechts ter illustratie en een momentopname van een gebruikssituatie. Het werkelijke product kan variëren als gevolg van
productaanpassing. Renson® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hier besproken producten aan te brengen.
De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu

(VER)BOUWPLANNEN?
BEZOEK ONZE SHOWROOM
EXIT 5 is open
maandag tot vrijdag: 8u30 – 12u00 en 13u30 – 18u00
zaterdag: 9u00 – 12u00
Maak een telefonische afspraak op
056 62 96 87 of online via www.exit5.be
Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - België
www.exit5.be
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OPENDEURDAGEN
Elke 1e zaterdag van de maand
van 9u tot 12u - enkel op afspraak
Voor een afspraak en meer informatie:
www.renson.eu
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