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OUTDOOR CONCEPT
TUINELEMENTEN

ONZE
MISSIE

Creating healthy spaces
Renson® is gespecialiseerd in ventilatie,
zonwering en terrasoverkappingen. Met
een ervaring, die teruggaat tot 1909,
en een team van ruim 1200 medewerkers,
ontwikkelen wij oplossingen met als doel
Paul Renson
een gezonde en comfortabele leef- en
werkomgeving voor de consument na te streven. Daarbij houden
we rekening met de eisen op het vlak van energiezuinigheid en
het gebruik van hernieuwbare energie alsook onderhouds–
vriendelijkheid. Wij bieden totaaloplossingen aan die van
iedere woning een gezonde en comfortabele omgeving kunnen maken. Zo komen we tot onze baseline “Creating Healthy
Spaces”.
“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.
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“Wij ontwikkelen
niet alleen innovatieve
oplossingen, maar
denken tevens ook
aan de esthetische
meerwaarde van
ieder gebouw.”
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Waarom Renson® tuinelementen?

INTRO

WAAROM RENSON®
TUINELEMENTEN?

Als trendsetter en pionier is Renson® wereldspeler in totale outdoor
concepten. Door te kiezen voor Renson® kies je niet enkel voor topdesign
en topkwaliteit, maar kan je rondom je woning één stijl doortrekken met
de Renson® Outdoor gevel- en tuinelementen. Dankzij continue innovatie
en doorgedreven testen wordt het design van onze producten telkens
weer geoptimaliseerd, de duurzaamheid verbeterd en het comfort naar
een hoger niveau getild.

STRAK DESIGN
Het kenmerkend design van de Linarte gevelbekleding wordt doorgetrokken in het Renson® Outdoor Concept. Dankzij de tuinelementen kan
u een uniforme look creëren doorheen uw hele tuin. Met oog voor detail en een feilloze afwerking tilt u de uitstraling van uw tuin naar een
hoger niveau.
PERSONALISEERBAAR
Alle tuinelementen zijn verkrijgbaar in meer dan 100 structuurlakkleuren. Voor de zit- en plantenbakelementen heeft u keuze uit twee
afmetingen met uitvoering Linarte Even of Block 30 en u kan verschillende types aan elkaar koppelen tot een langer geheel. De Linarte
Outdoor Light bestaat in twee hoogtes en vier verschillende uitvoeringen. De Linarte Wall is verkrijgbaar op maat met Linarte Even, Block 30
of canvas uitvoering en laat u zo perfect matchen met uw gevelbekleding of terrrasoverkapping.
TOPKWALITEIT EN DUURZAAMHEID
Renson® is de Europese trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie, buitenzonwering en outdoor producten. We produceren zelf onze
hoogwaardige producten in onze ultramoderne productiefaciliteiten. We testen onze producten in de meest extreme omstandigheden tot
we een feilloos eindresultaat bereiken. Daardoor kunnen we onze klanten een optimale kwaliteit garanderen.
Door de opbouw uit aluminium profielen ben je zeker van duurzame en stevige producten, die bestand zijn tegen de meest extreme
weersomstandigheden. Bovendien is aluminium ook een milieubewuste keuze, want door zijn 100% en oneindige recycleerbaarheid heeft
aluminium de reputatie van groen metaal verworven.
ONDERHOUDSVRIENDELIJK
Onze producten moeten jarenlang, dag in dag uit, in alle weersomstandigheden hun kwaliteiten bewaren. De aluminium tuinelementen
vragen amper onderhoud. De gepoederlakte profielen behouden in alle omstandigheden hun kleur en zijn eenvoudig te reinigen.
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LINARTE® TUINELEMENTEN
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LINARTE® TUINELEMENTEN

TUINELEMENTEN

LINARTE® MODULO
Creëer een uniforme look en feel doorheen je hele tuin met het Renson®
Outdoor Concept gamma. Zitbank en plantenbak in Linarte.
Beschikbaar in een vierkant (type ‘55’) en een rechthoekig (type ‘97’) model.
Meerdere zitbanken en bloembakken kunnen gecombineerd worden in één
langer geheel (type ‘combinatie’)

THERMO-ES
Plantenbakrand of zitting in thermo-es hout

OPTIE: INDIRECTE VERLICHTING
Enkel bij type 55 en 97
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OPTIE: DIRECTE VERLICHTING

Linarte® Modulo / LINARTE® TUINELEMENTEN

TUINELEMENTEN

Set van 4 ledstrips 267 mm met transfo

MODULEERBAAR
Combineer meerdere plantenbakken
of zitbanken met elkaar

VOCHTDOORLATEND DOEK

REGELBAAR
Regelbare voetjes om een stabiele plaatsing
mogelijk te maken
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LINARTE® MODULO
Zitbanken en plantenbakken

TUINELEMENTEN

∫ Linarte bank met zitting of plantenbak
randafwerking in thermo-es
∫ Uitvoering met Linarte Even of Block 30 profielen
∫ Keuze uit Renson® standaard structuurkleuren
∫ Moduleerbare lengtes
∫ Bank en plantenbak kunnen gecombineerd worden

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen

Modulo 55

Modulo 97

Modulo
Combinatie

Breedte

554 mm

554 mm

Zie tabel
pag. 13

Hoogte

450 mm

450 mm

Lengte

554 mm

974 mm

Invulling

Linarte profielen Block 30 of Even

Oriëntatie profielen

Verticaal

Accessoires
Set van 4 stuks Linarte LED 267 mm,
incl. voeding 24V en verbindingskabels

✓

✓

✓

Set indirecte verlichting (incl. voeding 24V)

✓

✓

-

Garantie*
Aluminium onderdelen

5 jaar

Hout

5 jaar

Lakwerk aluminium profielen

10 jaar

Verlichtingscomponenten

2 jaar

Materialen
Frame en profielen

Aluminium

Zitting en plantenbakrand

Thermo-es

* Zie onze algemene garantievoorwaarden pag. 33
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Modulo Combinatie

Linarte® Modulo / LINARTE® TUINELEMENTEN

Modulo 97

TUINELEMENTEN

Modulo 55

TYPES
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LINARTE® MODULO
Zitbanken en plantenbakken
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OVERZICHT MOGELIJKE LENGTES

Modulo
97

mm

Plant
L

554

L (mm)

0

1

554

1

0

974

0

2

1114

1

1

1534

0

3

1674

2

0

1954

0

4

2234

2

1

2514

0

5

2794

3

0

2934

0

6

3354

3

1

3494

4

0

3914

4

1

4474

5

0

4894

5

1

5454

6

0

5874

mm
450 mm

Linarte Modulo

450 mm

554

Modulo
55

Linarte® Modulo / LINARTE® TUINELEMENTEN

L

TUINELEMENTEN

Sit
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LINARTE® MODULO
Zitbanken en plantenbakken

Opties Linarte Modulo

OVERZICHT ACCESSOIRES
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Linarte Block 30

Directe verlichting

Linarte Even

Indirecte verlichting

TUINELEMENTEN

SAMENSTELLING BOUWPAKKET

1B
1A

4

15

16
11

Linarte® Modulo / LINARTE® TUINELEMENTEN

3

2

12

8

6

Modulo 55 en 97

13
14
17
10

5
9

1A. Zitting voor Modulo zitbank of 1B. Plantenbakrand en -doek voor Modulo plantenbak
2. Hoekkokers
3. Doppen hoekkokers
4. Dragers
5. Steunprofielen
6. Plinten
7. Regelbare voeten
8. Clipsen
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9. Linarte hoekprofielen
10. Linarte basisprofielen
11. Linarte pasprofiel
12. Linarte wisselprofiel
13. Indirecte verlichting (optie)
14. LED-module (optie)
15. Voeding 24V
16. DIN 7504 M – St 4,2 x 9,5
17. DIN 7500 M4 x 8 – A2
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LINARTE® MODULO
Zitbanken en plantenbakken
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TUINELEMENTEN

SAMENSTELLING BOUWPAKKET COMBINATIES

14

4

19

1A

13

16

Linarte® Modulo / LINARTE® TUINELEMENTEN

1B

2
3

10

18

Modulo Combinatie

20
17

15

6

7

11
9

5

8

12

21

1A. Zitting voor Modulo zitbank
1B. Plantenbakrand en doek voor Modulo plantenbak
2. Hoekkokers
3. Doppen hoekkokers
4. Dragers
5. Steunprofielen
6. Plinten
7. Koppeldrager
8. Koppelsteunprofiel
9. Koppelplint
10. Koppelplaatje dragers
11. Koppelplaatje steunprofiel

12. Regelbare voeten
13. Clipsen
14. Linarte hoekprofielen
15. Linarte basisprofielen
16. Linarte pasprofiel
17. Linarte wisselprofiel
18. LED-module (optie)
19. Voeding 24V (optie)
20. DIN 7504 M – St 4,2 x 9,5
21. DIN 7500 M4 x 8 – A2
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LINARTE® OUTDOOR LIGHT
Creëer een uniforme look en feel doorheen je hele tuin met het Renson®
Outdoor Concept gamma. LED verlichting met Linarte EVEN design.
Verkrijgbaar in twee hoogtes en in vier verschillende uitvoeringen: met één
of twee leds, met of zonder stopcontact.
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WATERDICHTE LED

Linarte® Outdoor Light / LINARTE® TUINELEMENTEN

TUINELEMENTEN

Ingegoten in hars. IP67, Levensduur > 60.000u

OPTIE: NIKO HYDRO STOPCONTACT
230V. IP44 met penaarde (type E)
of randaarde (type F)

2 TYPES, 4 UITVOERINGEN
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LINARTE® OUTDOOR LIGHT
Tuinverlichting

TUINELEMENTEN

∫
∫
∫
∫
∫
∫

Uitvoering met Linarte Even profielen
Enkel of dubbelzijdige LED-verlichting
Met of zonder stopcontact
Verkrijgbaar in 2 lengtes
Keuze uit Renson® standaard structuurkleuren
Te bevestigen met montageplaat of grondspie

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen

Small

Medium

Breedte

82 mm

82 mm

Diepte

120 mm

120 mm

Hoogte

325 mm

Profiel

515 mm
Linarte Even

Oriëntatie profielen

Verticaal

Materialen
Omhulsel

Aluminium 2,5 mm gepoederlakt

Frame

Aluminium 3 mm

Voetplaat

Roestvrij staal 304

Montagespie (optie)

Roestvrij staal 316L

Led

Geëxtrudeerd aluminium, wit gepoederlakt.
Led ingekapseld in opaal PU hars.

Led
Lengte

267 mm

Aansluiting
Voeding

24V, inbegrepen

Dimbaar
Watt
Kleurtemperatuur

455 mm
230V
Nee

1,5W

2,63W
3500 K

Omgevingstemperatuur Ta.

Max. 40°C

Werkingstemperatuur Tc.

Max. 70°C

Opslagtemperatuur Ts.

Max. 85°C

Lumen / meter
IP
Levensduur
Keuring

370
IP67
>60.000u
cETL

Stopcontact (optie)
Stopcontact Niko Hydro zwart
Aarding
Aansluiting

IP44
Type E (penaarde) of Type F (randaarde)
230V

Garantie*
Structuur

2 jaar

Lakwerk aluminium profielen

10 jaar

Kleur en glans

5 jaar

Bedieningsmogelijkheden
Aan te sluiten op schakelaar
* Zie onze algemene garantievoorwaarden pag. 33
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5 jaar

Verlichtingscomponenten

TYPES

BACK

BACK

FRONT

BACK

FRONT

BACK

TUINELEMENTEN

120

82

BACK

FRONT

BACK

LED & stopcontact

FRONT

BACK

Enkel stopcontact

FRONT

BACK

515

FRONT

2 zijdes met LED

Linarte® Outdoor Light / LINARTE® TUINELEMENTEN

1 zijde met LED

Medium

FRONT

325

Small

FRONT

120

82
1 zijde met LED

2 zijdes met LED

LED & stopcontact

Enkel stopcontact

SAMENSTELLING

1. Afdekkap
2A. Vloerplaat
2B. Grondspie (optie)
3. Frame
4. Linarte profiel
5. Elektro module
6. LED module (2x bij dubbele LED)
7. Stopcontact (vervalt bij de module
met enkel LED of dubbele LED)

Samenstelling Outdoor Light

1

7

6

3
5

4

2A

2B
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LINARTE® OUTDOOR LIGHT
Tuinverlichting

22

270

Standaard: montageplaat

50 mm

Linarte® Outdoor Light / LINARTE® TUINELEMENTEN

88 mm

Optie: grondspie

TUINELEMENTEN

BEVESTIGING
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LINARTE® ICON
Met de Linarte Icon kan je scheidingswanden of privacy muurtjes toevoegen
in je tuin en creëer je een unieke en uniforme Outdoor look. De Linarte Icon is
een architecturale wand op maat (zowel in de lengte als in de hoogte) bekleed
met Linarte-profielen of afgewerkt met een strak gespannen Canvas doek.
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PERSONALISEERBAAR

Linarte® Icon / LINARTE® TUINELEMENTEN

TUINELEMENTEN

Keuze afwerking met Linarte Block of Even,
Canvas doek of exclusief afwerking

MAATWERK
Breedte en hoogte naar keuze

STRAK GESPANNEN CANVAS DOEK
Geeft een warme look en feel
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LINARTE® ICON TUINWAND

Vrijstaande wand met verticale belijning met Linarte profielen en/of
een strak gespannen screen doek.
TUINELEMENTEN

∫ Vrijstaande wand tot 2m hoogte
∫ Enkelzijdig of dubbelzijdig bekleed met Linarte en/of
canvas screen
∫ Multi-inzetbaar: eye-catcher, tuinmuurtje, privacy
∫ Geen zichtbare verbindingselementen

2m

100 km/h

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Breedte

Min. 1260 mm – 6000 mm

Hoogte

Min. 400 mm - max. 2000 mm

Invulling

Zijde 1: Linarte profielen Block 30 of Even
Zijde 2: Linarte profielen Block 30 of Even, strak
gespannen screendoek naar keuze (Sergé of
Natté) of excl. afwerking

Oriëntatie profielen
Draagprofielen

Verticaal
Stalen palen 60x60x4 mm

Tussenafstand tussen 2 draagprofielen:
Hoogte
≤ 1600 mm
1601-1800 mm
1801-2000 mm

Tmax:
1200 mm
1000 mm
800 mm

Diepte in de grond (in te betonneren)

750 mm

Testing en certificaten
Windgarantie

Tot 100 km/u

Garantie
Productgarantie

5 jaar

Lakwerk aluminium profielen

10 jaar

Kleur en glans

5 jaar

Bedieningsmogelijkheden
Niet van toepassing
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Canvas

Sergé

TUINELEMENTEN

Linarte Block 30

Natté

Linarte® Icon / LINARTE® TUINELEMENTEN

Invullingen Linarte wand

TYPES INVULLINGEN
Linarte Even
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LINARTE® ICON TUINWAND

Vrijstaande wand met verticale belijning met Linarte profielen en/of
een strak gespannen screen doek.
SAMENSTELLING

5

3

1
9

12

Palen

7

6

8

11
13

10

2

4

Palen

Tmax

750 mm
in betonneren
Mogelijkheid om
betonankers te bevestigen
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1. Steunpalen
2. Aluminium U-profielen
3. Zij- en topafwerking
4. Aluminium plinten
5. Kaderprofielen
6. Hoekverbinding
7. Hoeken
8. Kunststof geleiders
9. Canvas doek
10. Linarte steunprofiel
11. Dragers
12. Clipsen
13. Linarte profielen

150 mm

1 zijde Linarte – 1 zijde excl. afwerking

127 mm

150 mm

1 zijde Linarte – 1 zijde canvas

150 mm

TUINELEMENTEN

Even / Even
Block 30 / Block 30

Even / Canvas
Block 30 / Canvas

Even
Block 30

Linarte® Icon / LINARTE® TUINELEMENTEN

195 mm

Dubbelzijdig Linarte

195 mm

WANDDIKTE
Even / Block 30
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KLEURKEUZE ALUMINIUM
De tuinelementen zijn verkrijgbaar in Renson® standaard structuurlakkleuren en
krijgen voor het poederlakken standaard een Seaside Quality voorbehandeling.
Deze extra voorbehandeling beschermt aluminium profielen tegen agressieve
omgevingen zoals kustgebieden, zware industrieën enz. Structuurlak is beter
geschikt voor buitengebruik en krassen zijn minder zichtbaar.

Kleurkeuze aluminium

ALGEMEEN

Er is keuze uit een grote waaier aan RAL-kleuren. Standaard verkrijgbaar in een 100-tal verschillende RAL-kleuren in structuurlak voor een
architecturale, hedendaagse look. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar onze prijslijst.
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ONDERHOUD
Uw tuinelementen staan jarenlang, dag in dag uit buiten. Wil u ten allen
tijde optimaal genieten van uw Renson® tuinelementen, dan adviseren
wij een regelmatig onderhoud, nl. 1 tot 2 maal per jaar. Hierdoor gaan de
tuinelementen ook langer mee.
Gemakkelijk onderhoud met de Renson® Maintenance Set
Hierbij zijn volgende zaken van belang:
∫ De structuur is gemaakt van gepoederlakt aluminium. Een jaarlijkse reiniging met de
Renson® Maintenance Set producten zorgt voor het jarenlange behoud van de intense
kleur en geeft een extra bescherming tegen zure regen, zeelucht en UV stralen. In kuststreken en bosrijke omgevingen is min. 2 x per jaar onderhouden aangewezen.
∫ 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, insectensporen,…
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 vertikale 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 tegen zure regen, zeelucht, UV stralen en zorgt er zo
voor dat de intense kleur behouden blijft.
∫ 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 gebruiken.

Renson® Maintenance Set
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GARANTIE
Alle door ons gebruikte materialen zijn van een hoogstaande kwaliteit en
aangepast aan het gebruiksdoel.

Als producent garanderen wij:

Draagstructuur

Verlichtingscomponenten

Glans en kleur
van de lak

Hechting
van de lak

10 jaar

2 jaar

5 jaar

10 jaar*

Onderhoud / Garantie

ALGEMEEN

* Gebieden <500m afstand van de kust: 5 jaar garantie op hechting
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FAQ EN TIPS
Hoe wordt de Modulo opgebouwd?
Deze bestaat uit aluminium kokers die met elkaar moeten verbonden worden door de Linarte draagprofielen. Hierop worden de Linarte profielen geclipst. Het is dus een omranding die bovenaan voorzien wordt van een thermo-es randafwerking (zitting of plantenbakrand). Indien
gewenst kan in de plantenbak de bijgeleverde waterdoorlatende Soltis plantenzak bevestigd worden.

ALGEMEEN

In welke afwerking zijn de tuinelementen beschikbaar?
De tuinelementen zijn enkel verkrijgbaar gepoederlakt in de Renson® standaard structuurkleuren.
Het is niet mogelijk om de tuinelementen te leveren in een geanodiseerde afwerking, noch gepoederlakt met pré-anodisatie.
De aluminium profielen ondergaan een Seaside Quality A voorbehandeling zonder meerprijs. Seaside Quality A is een manier van voorbehandelen op de poederlaklijn waarbij min. 2 gr/m² afgebeitst wordt voor het poederlakken. Deze extra voorbehandeling beschermt aluminium
profielen tegen agressieve omgevingen zoals kustgebieden, zware industrieën enz.
Wat betreft het canvasdoek bij de Linarte Icon kan men kiezen uit de Sergé en Natté doeken van de Outdoor Side doekstaalwaaier B0000114.
Metal, Privacy en Staccato worden niet aangeboden.

Zijn er standaardmodellen of is het steeds maatwerk?
∫ Voor de Modulo en Light zijn er enkel standaardmodellen voorzien. Maatwerk is niet mogelijk.
∫ De Linarte Icon wordt steeds op maat en naar wens gemaakt, mits het respecteren van de minimum en maximale afmetingen.

FAQ en Tips

Hoe ligt de doeknaad bij de Linarte Icon met canvasuitvoering?
Indien van toepassing ligt de naad steeds horizontaal (zo laag mogelijk).

Zijn verschillende LED-kleuren mogelijk?
De LEDs zijn enkel verkrijgbaar in warm wit licht.

Zijn de LEDs van de Linarte Light dimbaar?
De LEDs van de Linarte Light zijn niet dimbaar. Aan te sluiten op 230V, voorzien van ingebouwde voeding 24V.

Onderhoud: Moet ik enig onderhoud voorzien bij de tuinelementen?
∫ Ja, u kan hiervoor de maintenance set voor onderhoud van aluminium aanwenden
∫ Het hout heeft geen specifieke behandeling nodig. Indien u een egale vergrijzing wenst te bekomen, bestaan hiervoor specifieke producten in de markt.
∫ De gebruiker moet de tuinelementen gebruiken en onderhouden als ‘goede huisvader’, daar hoort regelmatige reiniging en onderhoud bij.
∫ Reinig de tuinelementen minimum 1x per jaar: eerst met een borstel of stofzuiger het losse vuil verwijderen. Daarna met een schoonmaakproduct (vermijd bijtende en agressieve producten) en lauw water het overige vuil verwijderen. Spoel daarna met klaar water. In
geval van Canvas doek, vermijd het reinigen in felle zon: snel opdrogen van zeepwater kan vlekken nalaten op het doek en reinig nooit met
een hogedrukreiniger.
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RENSON® ACADEMY

Waarom?
De goede werking van onze producten hangt niet alleen af van de kwaliteit maar ook van
de correcte montage en inregeling door de installateur. Als fabrikant zorgen wij er dan
ook voor dat die installateurs goed werk leveren.
Hoe doen we dat?
Installateurs krijgen een doorgedreven technische training in ons opleidingscentrum.
Onze ervaren trainers tonen hen hoe ze alles op een juiste wijze monteren.
Het resultaat?
Goed werkende systemen die zorgen voor het comfort en de gezondheid van de
bewoners en voldoen aan alle technische en kwaliteitseisen.

Renson® Academy / Renson® Pre- & Aftersales

ALGEMEEN

Meer info?
www.renson.be/opleidingen

RENSON® PRE- & AFTERSALES

Waarom?
Een specifiek project? Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing. Ook met
vragen van een montage kan u bij ons terecht.
Hoe doen we dat?
Een team van technische onderlegde medewerkers staan klaar met een passend
antwoord op al uw vragen.
Resultaat?
Voor elk project een passende oplossing en een uitstekende dienst na-verkoop.
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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 CONCEPTS
∫

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 hoofdzetel, 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 90 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 Waregem 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.

OPENDEURDAGEN
Elke 1e zaterdag van de maand van 9u tot 12u
- enkel op afspraak. Voor een afspraak en meer
informatie: www.renson.be

Renson® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hier 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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