g e n i e t b es c h e r m d va n d e zo n !

Algarve ®
• Terrasoverkapping met horizontaal zonwerend dak
• Regelbare zonwering en ventilatie dmv roteerbare aluminium lamellen
• Elegant en slank design
• Unieke afmetingen: tot 24 m2
• Bij iedere bouwstijl te combineren
• Duurzame, hoogwaardige materialen
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outdoor living

In open positie: regelbare zonwering en ventilatie

Verleng je zomer!
Deze eenvoudige en praktische terrasoverkapping biedt een zonwerend
dak met roteerbare lamellen.
De aluminium geëxtrudeerde lamellen zijn tot 150° roteerbaar en bieden
hierdoor de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe u uw zonwering en/of ventilatie wenst.
Zonwering

In gesloten toestand vormen de lamellen een waterdicht dak. Door middel
van een watergoot wordt het regenwater naar de kolommen afgevoerd.
Door zijn elegante, lichte vormgeving en beschikbaarheid in alle RAL kleuren, past de Algarve® bij iedere bouwstijl: hedendaags, klassiek 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

Ventilatie

H E A LT H Y ®
O UTDOOR
CONCEPT

Waterdichte lamellen

• De bescherming tegen zon en wind
vermijdt oververhitting en 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
• De roteerbare lamellen beschermen tegen de zon en bezorgen de
gewenste afkoeling en ventilatie
• Het meubilair onder de lamellen wordt beschermd ook indien de
lamellen opendraaien na een regenbui;
de lamel is zo ontwikkeld dat het water afgevoerd wordt naar de zijkant
• Standaard is een afvoergoot voorzien waarbij het water van de lamellen
afgevoerd wordt in de kolommen

Afvoergoot

• Eenvoudig te bedienen
• Geruisloze werking
• Hoge kwaliteit van afwerking
• Eenvoudig te onderhouden dankzij duurzame materiaalkeuze
• Combineerbaar met onze Beam® voorzien van Heat® en Sound®

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

Gecontroleerde waterafvoer bij
opendraaiende lamel

• Voor nieuwbouw en renovatie

150° roteerbaar

Geniet beschermd van uw buitenruimte!

Vrijstaand (4 kolommen)

Gevelmontage (2 kolommen)

Integreerbaar in bestaande opening

Technische kenmerken
• Afmetingen:

• Kleuren:
• Bediening:
• Sneeuwlast:
• Windbestendig:

Max. S 4000 mm x P 6045 mm
Pivot (P) volgens stap lamel
Max. hoogte 3000 mm
0° Helling
beschikbaar in alle RAL kleuren
poederlak (60-80 micron)
manueel of elektrisch
tot 70 kg/m²
tot 120 Km/h bij gesloten lamellen

Span (S)S

P
Pivot
(P)

Conform epb
• Bij gevelmontage en bij rechtstreekse beschaduwing van een raam of schuifraam is onze Algarve® EPB-conform.
Dit kan, afhankelijk van de oriëntatie van het raam, resulteren in een daling van het aantal E-peil punten.

Ontdek ons Healthy Outdoor Concept®- productgamma op www.renson.eu

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 www.renson.be
Voor specifieke bouwvoorwaarden terrasoverkappingen: - Voor België sur f naar www.ruimtelijkeordening.be
- Voor Nederland, sur f naar www.vrom.nl/bouwvergunningen_online
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