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UŽÍVAJTE SI SVOJU TERASU
PO CELÝ ROK

V minulosti znamenalo rozšírenie, resp. predĺženie domu dobre zaizolovanú prístavbu k
obývacej izbe. Tieto časy sú však už za nami... Teraz je čas na úplne novú skúsenosť
so záhradným priestorom Renson, ktorá bude bodom hladkého prechodu medzi vašim
domom a záhradou. Poskytne vám nefalšovaný komfort dodatočného obývacieho
priestoru, kde sa viete zdržiavať od jari do jesene, či dokonca i v daždi.
Pokiaľ ide o prevedenie a štýl tohto priestoru, spol. Renson vám umožní si všetko nastaviť
podľa vašich vlastných preferencií, pričom budete mať možnosť výberu z nekonečného
množstva doplnkov, farieb a materiálov. Prípadne si môžete vybrať jeden z našich úplne
nových komplexných „štýlov prevedenia“. Vďaka dokonalým materiálom a farebným
kombináciám, ktoré pre vás zabezpečil medzinárodne uznávaný sledovateľ trendov, máte
k dispozícii štýly prevedenia určené práve pre vás.
Okrem toho ponúka spoločnosť Renson v súvislosti so zastrešením a jeho príslušenstvom
celý rad ďalších produktov pre vonkajší priestor okolo vášho domova, a to od záhradného
osvetlenia až po prístrešky na autá.
Chceli by ste si zaistiť ten istý jedinečný a úžasný štýl v celom vašom dome? Exteriérové
produkty spoločnosti Renson vám to pomôžu dosiahnuť tým, že zjednotia dizajn a
zharmonizujú farebnú paletu a štýl. To je dokonca možné i vtedy, keď si plánujete dotvárať
váš vonkajší priestor postupne.
Máte záujem? Objavte nekonečné možnosti, ktoré má pre vás spoločnosť Renson k
dispozícii na pretransformovanie vašej terasy a vonkajšieho prostredia na okúzľujúci raj.
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Exteriérové izby Renson slúžia na to, aby ste vedeli využívať svoju terasu a záhradu
naplno po celý rok. Následne to už bude len o tom, že od momentu ich nainštalovania
budete chcieť tráviť maximum času vonku. Máme riešenie pre každú príležitosť, či už ide o
grilovačku s priateľmi, užívanie si slnka, čas trávený s rodinou alebo len čas trávený sám
so sebou. Vieme, že práve pri pobyte na čerstvom vzduchu plnom úžasných momentov
sa dokážeme duševne zotaviť.

NAJVYŠŠIA KVALITA A TRVÁCNOSŤ
Spoločnosť Renson® určuje trendy pre prirodzené vetranie, vonkajšiu
ochranu pred slnkom a exteriérové produkty v Európe. Naše vysokokvalitné produkty sú vyrobené v našich priestoroch použitím ultramoderných výrobných zariadení. Naše produkty prechádzajú pri
ich vývoji tými najextrémnejšími podmienkami, aby sa tak zaistil bezproblémový výsledok. Tento proces testovania znamená, že sa naši
zákazníci nemusia obávať a že vedia, že investujú do najvyššej kvality. Vďaka našej sieti náležite vyškolených ambasádorov (rozumej zástupcov spoločnosti), vieme zaručiť hladký priebeh servisu, inštalácie
a následných skúseností. Náš profesionálny prístup pokrýva každý
aspekt nášho podnikania.

MINIMALISTICKÝ DIZAJN
Naše produkty vykazujú vysokú mieru inovatívnosti, a to nielen pokiaľ ide o ich vzhľad, ale aj ich dizajn. Hladké včlenenie voliteľných
prvkov, už spomínané skryté uchytenie, trvácne materiály a inteligentné riešenia spolu dotvárajú dokonalý hotový výrobok, ktorý je
možné inštalovať v akomkoľvek type domu.

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI ÚPRAV PODĽA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA
Pomocou nášho modulárneho prevedenia produktu a nespočetných
možností inštalácie sme vám schopní ponúknuť dokonalé riešenie
šité na mieru. Clony šité na mieru, široká škála farieb, posuvné panely rôzneho prevedenia, sklenené steny, kúrenie a hudba sú len niektoré z možností, ktoré vám umožnia vytvoriť vaše jedinečné riešenie.

SKUTOČNÁ JEDNODUCHOSŤ POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY
Dizajn našich produktov nie je len zárukou jednoduchého používania.
Toto prevedenie si zachováva svoje vlastnosti mnoho rokov, a to za
akéhokoľvek počasia.
Na to, aby ste si mohli užívať naše výrobky každý deň a zároveň
venovať čo možno najmenej úsilia ich údržbe, používame zaručene
trvácne materiály tej najvyššej kvality.
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PREČO SI
VYBRAŤ RENSON® ?

U nás, v Rensone, milujeme vonkajšie priestory. Grilovačka s priateľmi, relax na slnku
alebo užívanie si samoty s aperitívom v ruke, to všetko je len vecou výberu kvality nášho
života. Na to, aby ste dostali spôsob užívania si vonkajšieho priestoru na úplne novú
úroveň, vytvárame my, v spol. Renson, vonkajšiu architektúru, ktorá nie je len funkčná, ale
je taktiež estetická. Naše exteriérové koncepty sa dokonale hodia k vášmu domovu a mažú
hranice medzi vonkajškom a vnútrom domu. V dôsledku toho sa príroda a architektúra
nerušene prelínajú.
Je len prirodzené, že pritom garantujeme tie najvyššie štandardy kvality. Dosahujeme to
tým, že sú naše výrobky testované a certifikované v súlade s tými najprísnejšími normami.
Na tento účel využívame, okrem iného, i patentovanú technológiu. V konečnom dôsledku
sú to však naše roky skúseností, ktoré z nás robia výnimočnú spoločnosť. Veď Renson je
rodinnou firmou už od roku 1909. Len málokto sa môže pochváliť takouto bilanciou.
Musíme sa však posunúť za rámec kvality. Veríme totiž, že váš slobodný výber je to
najdôležitejšie. Naše výrobky sú plne šité na mieru zákazníka, aby ste tak mohli v našom
sortimente nájsť svoj vlastný štýl. Neviete sa rozhodnúť, čo presne chcete? Potom sa
pripravte na objavovanie rôznych štýlov uvedených v našej brožúre, ktoré vás budú
inšpirovať. Materiály a farby každého štýlu boli vybrané tak, aby boli v súlade s celkovým
vzhľadom. Takto môžete každý rok využívať svoj exteriér na maximum.
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POMOCOU NAŠICH 6 ŠTÝLOV
SI DOKÁŽETE VYTVORIŤ SVOJE
VLASTNÉ PROSTREDIE
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CRYSTAL LOUNGE
Štýl Crystal Lounge je uhladený a minimalistický. Svieže zelené tóny vytvárajú
pocit vzdušnosti, ktorý podtrhuje paleta ľahkých materiálov. Výsledkom je moderná, odľahčená architektúra, ktorá maže hranice medzi vonkajškom a vnútrom.
Camargue®
Rám RAL 7035
Žalúzie RAL 9010
Fixscreens N-0207
Loggialu Plano RAL 7035
Závesy Fine woven Jadeite
Glass posuvné panely Matné sklo
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Crystal Lounge je určený pre každého, kto
miluje prírodu v jej čistej forme. V rámci tohto štýlu je ústredným bodom krása fauny a
flóry.

Čerstvé a poetické farby podčiarkujú Crystal Lounge ako štýl.
Farebná paleta sa pohybuje od odtieňov zeleno-béžovej až
po modro-zelenú a jasnú zeleno-sivú. Matné sklo zabezpečuje priehľadnosť, zatiaľ čo tkané textúry dávajú vyniknúť pocitu vzdušnosti. Materiály v tomto štýle sú fluidné a hladké. Nič
nenarúša danú harmóniu. Takýmto spôsobom sa architektúra
Crystal Lounge dokonale miesi s okolitou prírodou.

Záhradné priestory odrážajú tento sentiment, pocit nekonečného
celovečerného filmu, v ktorom
hrá hlavnú úlohu príroda. Užívajte
si hru slnka s konármi alebo to,
ako sa rastliny jemne pohybujú
vo vetre.
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PURE ESSENCE
Svetlo a priestor - to je Pure Essence. Svetlé farby a jemné povrchové
úpravy dávajú tomuto štýlu pocit ľahkosti vtáčieho pierka. Vytvárajú tak
priestor, ktorý je dokonalý na zbavenie sa starostí a na úplné „vypustenie
pary“.
Camargue®
Rám a žalúzie Beige Essence Retreat
Fixscreens SC 2002
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0010
Loggiawood Thermo-es
Závesy Refined woven White Corn
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Pure Essence draait rond de focus op de essentie: mooie momenten delen met vrienden en
familie, te midden van de natuur. Met Pure Essence laat je de dagelijkse beslommeringen achterwege en kies je voor puur genieten.

Vápenec, piesok a prirodzené odtiene
bielej udávajú tón pre Pure Essence. Len
si pomyslite na mäkkú belosť bavlny, delikátnu béžovú farbu mušle alebo jemný
biely nádych mydla. Tlmené odtiene vytvárajú takmer éterickú a povznesenú
náladu, v ktorej sa viete úplne uvoľniť.
Variácie textúr odrážajú a pohlcujú svetlo, zatiaľ čo prírodné povrchové úpravy
a materiálu zabezpečujú, že sa tento štýl
nepremení na niečo príliš čisté či dokonca „holé“.

Ku štýlu Pure Essence sa dokonale hodí nábytok s nádychom ľahkosti až priesvitnosti. Toto
kreslo dodá obrazu detskú hravosť.
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IDYLLIC GARDEN

Štýl Idyllic Garden Vás vezme na prechádzku záhradou.
Triezve odtiene sivej a tlmené odtiene zelenej inšpirované
rastlinami dávajú tomuto štýlu moderný vzhľad a zaistia vám
relax v lone prírody.

Camargue®
Rám a žalúzie RAL 7032
Fixscreens SC 2050
Loggiawood Privacy Thermo-es
Závesy Refined woven Planton
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Inšpiráciu ohľadne farieb a materiálov pre Idylic Garden - Taliansko
sme čerpali z krajiny s prívlastkom
„dolce far niente“. Taliani vedia veľmi dobre, ako si užívať obklopení
eleganciou. Niet divu, že je tento
štýl ideálnou voľbou pre tých, ktorí
radi relaxujú vo svojej záhrade.

Matná zelená farba olivových listov, rôzne pieskové odtiene travertínu, veselá textúra plátna:
atmosféra štýlu Idyllic Garden je založená na starostlivom výbere prírodných materiálov. Výsledkom je jeho elegantný, vzdušný charakter s južanským nádychom. Vďaka svojim dominujúcim
chladným sivým farbám ponúka Idyllic Garden osvieženie a nadčasovosť.

Zelená je farbou, pri ktorej ľudské oko rozpoznáva najväčší počet
variácií. Okrem toho má táto farba relaxačný účinok. Bol to práve
tento účinok, vďaka ktorému sme si pre Idyllic Garden zvolili rozsiahlu paletu harmonických zelených tónov.

EARTH OASIS
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Štýl Earth Oasis vo vás zanechá pocit, že ste na nikdy nekončiacej
dovolenke. Teplé zemité tóny navodzujú pocit leta. Prírodné a remeselnícke materiály vás prepoja s bohatosťou zeme. Zaistia dokonalú
harmóniu medzi vonkajškom a vnútrajškom.

Camargue®
Rám a žalúzie RAL 8024
Fixscreens SC 1006
Loggiawood Thermo-es
Závesy Thick woven Savannah Yellow

BALÍČKY ŠTÝLOV I 25

BALÍČKY ŠTÝLOV I 24

Príroda je nekonečným zdrojom inšpirácie. Ako jednu z východiskových farieb a
povrchov v rámci tohto štýlu sme použili
matnú červeno-hnedú textúru mandlí.

Inšpiráciu pre Earth Oasis sme čerpali z teplých farieb a materiálov spojených s Juhom.
Tlmená a mäkká oranžovo-ružová farba terakoty a prášková hneď korenia sú príkladom
referenčných farieb, ktoré sme použili pri
tvorbe tejto palety. Táto bohatosť tónov vás
prenesie do vzdialených slnkom zaliatych
krajov.

Výraz „terracotta“ doslova znamená „vypálená zem”. Tento materiál sa stáročia používal na výrobu váz a džbánov. Dnes je opäť
v kurze a okúzľuje svojim prirodzeným a remeselníckym vzhľadom.
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SPIRITUAL HARMONY

Camargue®
Rám RAL 7021
Žalúzie Wooddesign Walnoot
Fixscreens N-3006
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017
Loggiawood Thermo-es
Závesy Refined woven Beige Brown

Minimalistický štýl v tmavej farebnej škále, to je Spiritual Harmony. V súvislosti s farbami a materiálmi sme sa, okrem iného,
nechali inšpirovať japonskou tradičnou architektúrou. Výsledkom
je intímna súčasná architektúra, ktorá zabezpečuje rovnováhu
tela a duše.

V Japonsku je pitie času zložitým rituálom. Tradičná ceremónia pitia čaju trvá
niekoľko hodín a pozostáva z presnej postupnosti dôkladne vykonávaných krokov. Vy však nemusíte ísť tak ďaleko, len
aby ste si vychutnali takúto skúsenosť.
Môžete si užívať svoju každodennú šálku
čaju a moment rozjímania.

Farebná paleta štýlu Spiritual Harmony je inšpirovaná farbami a materiálmi typickými pre staroveké japonské svätyne. Kombinujeme tu sčerneté drevo, orech s viditeľným zrnom a béžové a olivovozelené plátno.
Tieto prirodzené a tmavé tóny vytvárajú pocit bezpečia a pokoja.
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V záhradnom altánku si môžete
ešte viac vychutnávať všetky ročné obdobia. Zažijete tu energiu
jari a bohatosť jesene ako nikdy
predtým.

Relax v prírode s priateľmi alebo rodinou plný
pohodlia: záhradný altánok Renson vám otvára
úplne nové možnosti. Štýl Spiritual Harmony vás
prenesie do sveta meditácií, v ktorom si môžete
oddýchnuť.

TECH COCOON
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Tech Cocoon je radikálne súčasný a mladistvý štýl s nádychom tepla. Súčasný dizajn sa tu mieša s dynamickými, hravými farbami,
akou je napríklad mäkká korálová. Tomuto štýlu dominuje pocit čistej priezračnosti s dôrazom na priemyselné materiály, ako sú sklo
a oceľ.

Camargue®
Rám a žalúzie RAL 9010
Fixscreens N-0202
Loggialu Plano RAL 9010
Závesy Fine woven Ecru
Glass posuvné panely

BALÍČKY ŠTÝLOV I 33

BALÍČKY ŠTÝLOV I 32

V rámci štýlu Tech Cocoon udávajú tón hravé textúry kompozitných materiálov. Mieša sa tu Terrazzo v rôznych tónoch s čistými a
hladkými textúrami. Paleta farieb je tu kombináciou energetického
mäkkého koralového tónu doplneného variáciami bielej a mäkkej sivej so zelenkavým podtónom. Oranžovo-ružová je teplým a hravým
akcentom tohto uhladeného štýlu.

Dizajn Tech Cocoon si žiada mladú krv s určitou dávkou elegancie. Odtiene od mäkkej koralovej
až po terakotovú ružovú dávajú
tomuto priestoru južanský nádych dokonalej uvoľnenosti. Nechajte sa inšpirovať!

Plný energie a čerstvý ako vôňa
čerstvo ošúpaného citrusového plodu, to je Tech Cocoon.
Tento osviežujúci štýl dodáva
vašej záhrade trúfalý mestský
vzhľad.

ZASTREŠENIA
TERÁS
Vďaka zastrešeniu terasy od firmy Renson® si môžete ešte viac vychutnávať
svoj vonkajší priestor. Spôsobov, ako
sa chrániť pred vetrom, slnkom, dažďom alebo chladom je neúrekom a
existujú rôzne možnosti rozšírenia či
prispôsobenia výrobku vašim potrebám. Tým sa z vašej záhrady alebo
terasy stane prirodzené pokračovanie
vášho domu. Vďaka tomu môžete tráviť
čas vonku za optimálnych podmienok
a v tom najväčšom pohodlí.
Camargue®
Rám a žalúzie RAL 7021
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC

Camargue®
Rám a žalúzie RAL 9016
Fixscreen Sergé SC0202

CAMARGUE® LINE

CAMARGUE® A CAMARGUE® SKYE
Najvyššia kvalita v prípade ultra-minimalistického dizajnu...
Sme veľmi blízko dokonalosti.
Všetko bolo plynulo včlenené, a to od clôn na boku, po osvetlenie,
kúrenie a hudbu... Toto je maximálny luxus.
Vychutnávajte si dokonalú teplotu tak ráno a na obed, ako aj v noci,
či už v zime, alebo v lete.

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 39
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Camargue®
Rám a žalúzie RAL 9016
Fixscreen Sergé SC0202

VYTVORTE SI SVOJE
VLASTNÉ PROSTREDIE

ZASTREŠENIA TERÁS
- CAMARGUE
LINE I 41
INTRO
I 41

ZASTREŠENIA TERÁS
- CAMARGUE
LINE I 40
INTRO
I 40

VO DNE
AJ V NOCI

Camargue®
Rám a žalúzie RAL 9016
Fixscreen Sergé SC0202

Žalúzie

zatvorené

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 42

ľahko nastaviteľné otvorenie

otvorené

Camargue®
Rám RAL 7016
Žalúzie RAL 9010
Fixscreen Sergé SC0130
Glass posuvné panely

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 43

Clony

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 45
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PRISPÔSOBENIE SA
POŽIADAVKÁM ZÁKAZNIKA
MOŽNOSTI PRE KAŽDÝ ŠTÝL

Camargue®
Rám RAL 8019
Žalúzie Alesta supranodig Halo 136
Loggialu Plano RAL 8019
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 47

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 46

Loggiascreen® Canvas

Camargue®
Rám RAL 8019
Žalúzie Alesta supranodig Halo 136
Loggialu Plano RAL 8019
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017

Dokonale prispôsobené bočné steny s
vlastnou potlačou sú nastaviteľné na
akúkoľvek výšku a sú extrémne vetru odolné.

Camargue®
Rám RAL 8019
Žalúzie Alesta supranodig Halo 136
Loggialu Plano RAL 8019
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017

ZASTREŠENIA TERÁS
- CAMARGUE
LINE I 49
INTRO
I 49

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 48

Zabudované LED osvetlenie, aby ste si
mohli užívať až do neskorého večera.

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 51

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 50

A DOKONALÁ
HARMÓNIA

Camargue®
Rám a žalúzie RAL 7021
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC

Camargue®
Rám a žalúzie RAL 7021
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC
ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 53

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 52

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 55

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 54
Camargue® Skye
Rám a žalúzie RAL 9005
Loggiawood Privacy WRC

PÔŽITOK NIELEN
DNES, ALE AJ ZAJTRA

Camargue® Skye
Rám a žalúzie RAL 9005
Loggiawood Privacy WRC
ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 57

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 56

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 59

ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 58

Camargue®
Rám a žalúzie RAL 9016
Fixscreen Sergé SC0202

JEDNODUCHOSŤ
INŠTALÁCIE
PROTI
VAŠEJ FÁSÁDE

EŠTE VIAC
POTEŠENIA

Koncom leta sa večer rýchlejšie ochladí a je taktiež častejší výskyt zrážok. Vďaka
nainštalovanému zastrešeniu terasy si vieme viac užívať čas trávený vonku. Bočná konštrukcia
nás chráni pred vetrom. V lete je možné clony nastaviť na požadovanú výšku. A v prípade
náhleho spŕchnutia môžeme zatvoriť strešné žalúzie.
Výsledkom toho je exponenciálny nárast počtu hodín, ktoré môžeme tráviť po práci vonku.
Teraz sa naša záhrada skutočne stala neoceniteľnou súčasťou života.
Dries a Monica

Camargue®
Rám a žalúzie RAL 9016
Fixscreen Sergé SC3030
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Po mnohých rokoch života v centre mesta sme si pred pár rokmi postavili náš vysnívaný dom
na predmestí. Konečne máme záhradu a sme v tichom prostredí obklopení prírodou, ktorá
nám obom prináša pocit pokoja. Nanešťastie sme prišli na to, že si nevieme našu záhradu
naplno vychutnať. Jar chodí často ruka v ruke s náhlymi poryvmi vetra a nahromadenými
búrkovými oblakmi. V lete je zas z času na čas príliš teplo.
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V DOKONALEJ
HARMÓNII

Camargue®
Rám RAL 9005
Žalúzie Wooddesign walnoot
Loggialu Wooddesign walnoot
Linius RAL 9005
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Camargue®
Rám RAL 9005
Žalúzie Wooddesign walnoot
Loggialu Wooddesign walnoot
Linius RAL 9005
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V ZDRAVOM TELE
ZDRAVÝ DUCH

Camargue® Skye & Camargue®
RámRAL 9005
Žalúzie Camargue Skye: RAL 9005
Žalúzie Camargue: Wooddesign white oak
Fixscreen Sergé SC3030
Loggialu Privacy Wooddesign white oak
Linarte RAL 9005
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ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 68
Camargue® & Camargue® Skye
Rám RAL 9004
Žalúzie Wooddesign walnut
Fixscreen Natté N3006
Glass posuvné panely

ZÁBAVA
V KTOROMKOĽVEK
ROČNOM OBDOBÍ
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Camargue® & Camargue® Skye
Rám RAL 9004
Žalúzie Wooddesign walnut
Fixscreen Natté N3006
Glass posuvné panely
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Camargue® & Camargue® Skye
Rám RAL 9004
Žalúzie Wooddesign walnut
Fixscreen Natté N3006
Glass posuvné panely
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TAKÉTO BLAHO
UŽ AJ V ZIME
Camargue® & Camargue® Skye
Rám RAL 9004
Žalúzie Wooddesign walnut
Fixscreen Natté N3006
Glass posuvné panely
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Camargue® & Camargue® Skye
Rám RAL 9004
Žalúzie Wooddesign walnut
Fixscreen Natté N3006
Glass posuvné panely
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ZASTREŠENIA TERÁS - CAMARGUE LINE I 78
Camargue® & Camargue® Skye
Rám RAL 9004
Žalúzie Wooddesign walnut
Fixscreen Natté N3006
Glass posuvné panely

Algarve®
Rám a žalúzie RAL 7037

ALGARVE® LINE

ALGARVE® A ALGARVE® CANVAS
Toto nádherné minimalistické riešenie pristane každému štýlu a výber farby je bez potreby doplatenia ponechaný na vás.
Dokonca je tu možnosť jednoduchej úpravy každého z doplnkov.
To je radosť - čistá a jednoduchá - bez akýchkoľvek starostí.

Algarve®
Rám a žalúzie RAL 7037
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KONŠTRUKČNEJŠIE
RIEŠENIE
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Zistili sme, že táto realizácia predstavuje úžasnú zhodu s existujúcou architektúrou nášho domu.
Zdá sa, že ide o rozumné riešenie. Dokonca sa ukázalo byť ešte pohodlnejším riešením, ako
sa pôvodne očakávalo. Mali sme si ho nainštalovať oveľa skôr. Žalúzie sa otáčajú smerom,
ktorým chceme. Keď je príliš teplo, mierne ich pootvoríme, aby sme cítili vánok. Keď prší,
dôjde k takmer okamžitému odvedeniu vody. Naše zastrešenie terasy používame už piate
ročné obdobie a stále vyzerá ako nové. Ide o neuveriteľne pevnú konštrukciu. Žalúzie čistím
pomocou Renson „Clean“ každú jar a následne na všetko aplikujem Renson „Protect“. A opäť
sme tak pripravení na ďalšiu úžasnú sezónu.
Karel a Greet

Algarve®
Rám a žalúzie RAL 7037
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Zvolíme si pevne osadené zastrešenie terasy, ktoré nás bude v závislosti od počasia chrániť
pred slnkom alebo dažďom. Už to bolo dávno, čo sme naposledy hľadali konštrukčnejšie
riešenie, ako je markíza alebo stan, slúžiaci na skrytie sa pred dažďom.

Algarve®
Rám a žalúzie RAL 7037
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KLASIKA JE
VŽDY NADČASOVÁ

Algarve® Classic Line
Rám a žalúzie RAL 8003

Algarve® Classic Line
Rám a žalúzie RAL 8003
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ZASTREŠENIA TERÁS - ALGARVE LINE I 90
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UŽITE SI SVOJU
ZÁHRADU NAPLNO

Algarve®& Algarve® Canvas
Rám a žalúzie RAL 7006
Canvas Pearl Linen
Fixscreen Sergé SC3231
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Prístrešky
na auto

ZASTREŠENIA TERÁS

Algarve®& Algarve® Canvas
Rám a žalúzie RAL 7006
Canvas Pearl Linen
Fixscreen Sergé SC3231

1 JEDNOTNÝ
VZHĽAD A SÚRODÝ POCIT
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Algarve® Canvas
Rám a žalúzie RAL 7016
Canvas Pearl Grey
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC

Aero®
Rám a žalúzie RAL 9005

AERO® LINE

AERO® A AERO® SKYE
Architekt tu hladko včlenil strešnú žalúziu do nášho prevedenia domu pri bazéne.
Technológia „Skye“ nie je z tohto sveta. Žalúzie sa otvoria a takmer nehlučne odsunú.
Je vám príliš teplo? Stačí otvoriť žalúzie.
Prší? Stačí zavrieť žalúzie. Všetko viete ovládať aplikáciou.
Luxusný dizajn. Ohromujúci luxus.
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ZASTREŠENIA TERÁS - AERO LINE I 100

UŽÍVAJTE SI
KAŽDÚ HODINU DŇA

Aero®
Rám a žalúzie RAL 9005
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ZASTREŠENIA TERÁS - AERO LINE I 102
Aero®
Rám RAL 9016
Žalúzie RAL 9016
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ŠTÝLOVÁ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

Aero®
Rám a žalúzie RAL 9010
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ZASTREŠENIA TERÁS - AERO LINE I 106

HLADKÉ VČLENENIE
PRE JEMNÝ VZHĽAD

Aero®
Rám a žalúzie RAL 9001

Aero® Skye
Rám a žalúzie RAL 9005
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ZASTREŠENIA TERÁS - AERO LINE I 108

MESTSKÉ ZÁHRADY
PRETRANSFORMOVANÉ NA
ĎALŠÍ ŽIVOTNÝ PRIESTOR
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Aero® Skye
Rám a žalúzie RAL 7035

Lapure®
Rám RAL 7016
Canvas SW96 antraciet

LAPURE®
Šikmé zastrešenie bolo nevyhnutnosťou, keďže sa najviac hodilo
k nášmu domu. Nájsť však estetické vhodné riešenie pre tento typ strechy
bolo náročné. Cesta, ktorá nás nakoniec doviedla k štýlu Lapure, bola dlhá.
Hneď sme však vedeli, že bola správna. Jej pevnosť je očividná i za silného
vetra. Toto riešenie je perfektnou ochranou pred dažďom. Nie je pochýb o
tom, že je pre náš domov pridanou hodnotou.
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UŽÍVAJTE SI
SVOJU ZÁHRADU

Lapure®
Rám RAL 7016
Canvas SW96 antraciet
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ZASTREŠENIA TERÁS - LAPURE I 117

Lapure®
Rám RAL 7016
Canvas SW96 antraciet
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IDEÁLNE I PRE LUXUSNÉ
STREŠNÉ BYTY A STRECHY
BYTOVÝCH DOMOV

Camargue®
Rám a žalúzie RAL 7021
Loggialu Privacy RAL 7021

Algarvee®
Rám a žalúzie RAL 9001
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ZASTREŠENIA TERÁS - APPARTEMENTEN I 120
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VIAC ČASU
STRÁVENÉHO NA TERASE

Aero®
Rám a žalúzie RAL 9010

Camargue® Skye
Rám a žalúzie RAL 8022
Linarte RAL 8022
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NEKONEČNÉ
MNOŽSTVO APLIKÁCIÍ

Verlichting
Fixscreen®

Loggiawood®

PRISPÔSOBENIE
SA POŽIADAVKÁM
ZÁKAZNÍKA

Verwarming
en muziek

Pri určovaní typu zastrešenia bazéna
som sa cítil rozmaznávaný obrovským
výberom. Bola možná takmer každá farba, takže som sa rozhodol ju zjednotiť s
farbou našich okien.
Vďaka pridaniu posuvných panelov
Loggiawood do tejto kombinácie, ktorú tvoria teplé drevené žalúzie, charakterizuje celé okolie nádych vľúdnosti a
tepla.
Sme skutočne šťastní. A po večeroch
je to perfektné miesto na relaxáciu. Zatvoríme žalúzie, aby sa k nám nedostal
chladný vzduch a zapneme kúrenie. Je
to fantastická vec! Nič lepšie ako pobyt
na čerstvom vzduchu neexistuje...
Camargue®
Rám a žalúzie RAL 7021
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC

OSVETLENIE

Tieto vysokokvalitné exteriérové riešenia osvetlenia sú k dispozícii
v teplej alebo čistej bielej. Navyše je
osvetlenie okolia typu Up LED taktiež
dostupné v RGB, čím si môžete upraviť
farby v snahe vytvoriť určité okolie, kedykoľvek na to máte náladu.

LINEO LED
LED osvetlenie zabudované do žalúzií Camargue, Algarve a Aero.
Extrémne vysoký svetelný výkon s rovnomerným rozložením svetla
bez viditeľných jasných miest vďaka
vysokokvalitným LED (180 na meter).

COLOMNO LED
Zabudované osvetlenie s akcentom na vnútornej strane stĺpov
radu Camargue dáva na obdiv architektúru.
Colomno LED sa nádherne dopĺňa s osvetlením Down LED.
LAPURE® LED
LED osvetlenie zabudované do priečnika Lapure.
Extrémne vysoký svetelný výkon s rovnomerným rozložením svetla
bez viditeľných jasných miest spôsobených
vysokokvalitnými LED (180 na meter).

Zabudované stĺpové osvetlenie

Všetky svetlá je možné tlmiť.

UPDOWN LED
Zabudované LED osvetlenie na vnútornej strane rámu.
S osadenými svetlami prechádzajúcimi nahor a/alebo nadol. To vám
dá priestor na vytvorenie nepriameho alebo priameho náladového
osvetlenia v kombinácii s radmi Camargue, Algarve a Aero.
Osvetlenie smerom nahor
Osvetlenie smerom nadol

Svetlo typu
teplej bielej

Svetlo typu
čistej bielej

Lineo® LED Light*

3

3

3

Colomno LED Light**

3

3

3

UpDown LED Light** Upwards

3

3

UpDown LED Light** Downwards

3

3

3

Lapure® LED Light*

3

3

3

RGB (farba)

3

tlmiteľná

3

* Teplá biela: 1660 Im/m (180 LEDs/m) / Čistá biela: 1660 Im/m (180 LEDs/m)
**Teplá biela: 550-680 Im/m (120 LEDs/m) / ČISTÁ BIELA: 550-680 Im/m (120 LEDs/m) / RGB: 550-700 Im/m (60 LEDs/m)
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Výberom správneho osvetlenia dokážete ešte viac vylepšiť svoj pôžitok zo
zastrešenia vašej terasy.
K dispozícii sú nasledovné možnosti:
- Funkčné osvetlenie (Lineo LED,
Down LED, Lapure LED)
- Osvetlenie okolia (Up LED)
- Osvetlenie s akcentom (Colomno
LED, Up LED)

KÚRENIE A

PLATNÉ

HUDBA

OD
SEPTEMB
2021

Pri type Heat & Sound Beam si môžete užívať obľúbené tóny alebo výhody funkčného osvetlenia od skorého rána do neskorej noci.

Kombinácia zvuku a kúrenia je zárukou celkového zážitku zmyslov. Je
však možné mať tieto prvky inštalované samostatne. Všetka kabeláž
bola skrytá do konštrukcie zastrešenia.

RA
Zastrešenie terasy od spol. Renson
charakterizuje obrovský sortiment
možnosti prispôsobenia sa potrebám
zákazníkov. Lineo Fix vám ponúka
možnosť uvoľniť uzdu svojej fantázii.
Táto pevne osadená žalúzia sa môže
taktiež použiť na nainštalovanie vašich
vlastných svietidiel, ventilátora, projektora alebo iného príslušenstva.
Dané prevedenie vám umožňuje zaistenie váhy až 15 kg, aby keď sa strecha zavrie, ostala esteticky dokonalá,
a to aj na povrchu.

Začlenené ohrevné prvky a reproduktory

Kúrenie v zastrešení terasy je založené na krátkych infračervených
vlnách, ktoré poskytujú okamžitú distribúciu tepla a pocit bezpečia
a útulného prostredia.
Zároveň tým pod vašim zastrešením vytvára vodoodolný zvukový
systém radostné prostredie. Je ho možné napojiť na multi-izbový
systém, no je možné i jeho ovládanie cez Bluetooth.

Bluetooth

Elektrické káble môžu byť taktiež ukryté do riešenia Lineo Fix.

TERRASOVERKAPPINGEN
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Hliníkový modul sa roztvorí na plnú
šírku strechy. Má aplikovaný práškový povlak rovnakej farby akej je vaše
zastrešenie.
Tak reproduktory, ako aj kúrenie boli
plynule začlenené s cieľom dosiahnuť dokonalý vzhľad tejto možnosti.
Navyše môžete otáčať nosník o 30
stupňov a dosiahnuť tak dokonalú
distribúciu tepla.

LINEO® FIX

Strechy Camargue, Algarve či Aero
vybavené priesvitnými žalúziami Lineo Luce umožňujú vstup prirodzeného denného svetla, a to i v prípade
zatvorenia tejto strešnej žalúzie.

PROTECTO

PRIEHĽADNÉ ŽALÚZIE
PRE CAMARGUE®, ALGARVE® A AERO®

•

•
•

Priesvitné žalúzie sú vyrobené z vysokokvalitného
bezpečnostného
skla a plynule začlenené do strešnej
žalúzie zastrešenia vašej terasy.
V snahe zaistiť, že má zastrešenie
požadovanú úroveň priehľadnosti, je
možné do neho začleniť jeden až päť
priesvitných žalúzii pripadajúcich na
jeden úsek strechy. Tieto žalúzie je
možné postaviť vedľa seba alebo ich
rozmiestniť medzi ostatné žalúzie.
Takýmto spôsobom dosiahnete najväčší možný pôžitok z prirodzeného denného svetla pod zastrešením
terasy. Zastrešením postaveným na
váš dom nemusíte stratiť prirodzené
denné svetlo v interiéri, a to ani v prípade zatvorenia strešnej žalúzie.

OCHRANNÝ PROFIL UMIESTNENÝ MEDZI ŽALÚZIE A
ŽĽAB PRE RIEŠENIA CAMARGUE®, ALGARVE® A AERO®

•

Svetlo prenikajúce do domu pri zatvorenej
streche

Svetlo pod zastrešením terasy pri zatvorenej streche

Ochrana pred vetrom, mrholením a
snehom umiestnená medzi žľab a
žalúzie
Vďaka skrytej sústave pántov je v
neustálom kontakte so žalúziami
Aplikovanie rovnakej práškovej farby ako v prípade rámov a stĺpcov
Je možná aj zmena usporiadania v
prípade už nainštalovaných zastrešení
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LINEO® LUCE

LOGGIA®

Pevne osadený hliníkový rám posuvných panelov je možné osadiť žalúziami alebo plátennou látkou. Vďaka
patentovanému riešeniu Flexguide je
posuvný systém podoprený spodnou
lištou, ktorá je schopná vykryť výškové
rozdiely do 5 cm.
Posuvné panely Loggia je možné inštalovať v kombinácii s riešeniami Camargue, Camargue Skye, Algarve a
Algarve Canvas.

POSUVNÉ PANELY
PRE CAMARGUE® LINE A ALGARVE® LINE

TYPY
• Loggiawood: drevené žalúzie (Western Red Cedar alebo
Thermo-es)
• Loggiawood Privacy: otočné drevené žalúzie (Western Red
Cedar alebo Thermo-es)
• Loggiascreen Canvas: látka clony (sklovlákno) + Mixtrim
• Loggialu: hliníkové žalúzie
• Loggialu Privacy: otočné hliníkové žalúzie
• Loggialu wooddesign: hliníkové žalúzie v kombinácii s dreveným prevedením

ZAČLENENIE
Camargue Line: možné v type Span a/alebo Pivot
Algarve Line: možné v type Span a/alebo Pivot, a to
do 4 500 mm

Loggialu

Loggialu
Plano

Loggiawood

Loggialu
Privacy

Loggiawood
Privacy

Loggiascreen
Canvas

JEDINEČNOSŤ: POSUVNÉ PANELY LOGGIA A STREŠNÉ ŽALÚZIE V TOM ISTOM DREVENOM PREVEDENÍ
WOODDESIGN
Camargue Line, Algarve Line a Aero Line vybavené hliníkovými
strešnými žalúziami v drevenom prevedení
•

•
•
•

PRIVACY
Manuálne nastaviteľné drevené alebo hliníkové žalúzie. Verzia
Privacy typu Loggiawood a Loggialu posuvných panelov má žalúzie, ktoré je možné otáčať manuálne pri ich plnom otvorení či
zatvorení.

Loggialu
Wooddesign

•

Prirodzený vzhľad dreva v kombinácii s výhodami hliníka vzťahujúcimi sa
na:
- jednoduchosť údržby,
- trvácnosť farieb,
- uchovanie si tvaru.
Taktiež dostupné pre LED žalúzie
Vytvára dokonalú súhru s posuvnými panelmi Loggialu Wooddesign
Strešná žalúzia v drevenom prevedení (rám aj stĺpy majú štandardný náter)
K dispozícii v 3 typoch:
- Biely dub
- Prírodný dub
- Vlašský orech

Biely dub

Prírodný dub

Vlašský orech
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Posuvné panely Loggia ponúkajú nekonečný počet možností.
Okrem jedinečnosti a prispôsobenia si
vzhľadu, ktorý prepožičiavajú vášmu
zastrešeniu, ponúkajú taktiež nasledujúce prínosy:
- ochrana pred slnkom
- ochrana pred vetrom
- ochrana súkromia

EARTH OASIS

SKLENENÉ POSUVNÉ

PURE ESSENCE

ZÁVESY
Exteriérové závesy môžu byť osadené
tak v prípade radu Camargue, ako aj
radu Algarve. To vám umožní vytvoriť
pod zastrešením vašej terasy ilúziu
rozprávky.
Tieto polyesterové závesy určené do
exteriéru sú vode odpudivé, odolné
proti plesniam a odpudzujú špinu. Navyše sú odolné proti poveternostným
podmienkam a stálofarebné, a to i po
vypratí. Závesy sa nekrčia. Môžu byť
vyrobené podľa špecifikácie zákazníka. Navyše je ich v rámci produktového radu Camargue možné kombinovať
so sklenenými posuvnými panelmi a
začlenenými pevne osadenými clonami Fixscreen. Exteriérové závesy je
možné aplikovať v kombinácii s osvetlením typu UpDown. To dodá zastrešeniu terasy pri súmraku nádych romantiky.

PANELY
PRIEHĽADNÉ POSUVNÉ STENY
PRE CAMARGUE® LINE A ALGARVE® LINE

Thick woven
Savannah Yellow

IDYLLIC GARDEN

Refined woven
White Corn

SPIRITUAL HARMONY
Camargue Line je vybavený sklenenými
posuvnými panelmi a začlenenými,
pevne osadenými clonami na strane
Span a Pivot (roztiahnutie a otáčanie).

Refined woven
Planton

TECH COCOON

Refined woven
Beige Brown

CRYSTAL LOUNGE

Môžete si taktiež zvoliť inštaláciu sklenených posuvných panelov. Tieto plne
priehľadné posuvné zásteny zdôrazňujú eleganciu radu Camargue a Algarve. To Vás zároveň chráni pred zlým
počasím a vetrom a zabezpečí úplne
zatvorenie zastrešenia terasy kvôli jej
ochrane pred zlodejmi. Samozrejme
že môžete kedykoľvek začleniť do terasy vertikálnu vetru odolnú ochranu
pred slnkom s názvom Fixscreen, a to
v kombinácii so skleneným posuvným
panelom, čim bude dosiahnutá hlavná
výhoda ochrany pred slnkom.
Navyše je možné kombinovať i sklenenú zástenu a exteriérové závesy,a to i
v prípade ich kombinovania so začlenenými clonami Fixcreens.

Algarve Line vybavený skleneným
posuvným panelom na strane otáčania.

ZAČLENENIE
Camargue Line a Algarve: možné v type Span a/alebo Pivot
ROZMIESTNENIE SKLENENÝCH POSUVNÝCH PANELOV

1500 ≤ X ≤ 2500
Šírka X

Fine woven Ecru

Fine woven
JadeitePlanton

2500 < X ≤ 3750
Šírka X

3750 < X ≤ 5250
Šírka X

5250 < X ≤ 6500
Šírka X

3 panely

4 panely

6 panely

8 panely

3 koľajničky

4 koľajničky

3 koľajničky

4 koľajničky

Otvára sa doľava
alebo doprava

Otvára sa doľava
alebo doprava

Otvára sa doľava
a doprava

Otvára sa doľava
a doprava

vrátane 1 rúčky

vrátane 1 rúčky

vrátane 2 rúčok

vrátane 2 rúčok
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EXTERIÉROVÉ

LOGGIA® EASY

LINARTE®

PASSAGE

Zástenové žalúzie Linius alebo Linarte
vám umožnia vytvoriť fyzickú bariéru a
dekoratívnu povrchovú úpravu opornej zásteny. Pevne osadená zástena je
dostupná vo verzii jednostrannej alebo
dvojstrannej obloženej steny naprieč
celou výškou prechodu alebo môže
končiť v ľubovoľnej výške, pričom horný profil bude tvoriť koľajnička. Ideálne ako ohraničenie terás v hoteloch,
reštauráciách a odvetví stravovania.
Pevná zástena Linarte je vždy nainštalovaná s napnutou látkou clony na
jednej strane.
Podporná konštrukcia zaistí, že prepojenie medzi koncovými žalúziami
nebude viditeľné. Tým sa po celej šírke vytvorí kontinuálna línia. Stenu je
možné krásne zapasovať do priestoru
v stĺpoch v prednej alebo zadnej časti. Výškové rozdiely v podlahe sú do 6
cm vykompenzované koncovým soklom, aby tak neboli v spodnej časti viditeľné nepríjemné otvory. Povrchová
úprava steny vychádza z požiadaviek
zákazníka a má farbu zastrešenia terasy alebo inej zvolenej variácie. Navyše
umožňuje dvojstranná stena aplikáciu
zvukotesných prvkov. Takýmto spôsobom si relaxujúc môžete vychutnať
prírodu okolo vašej terasy.

PEVNÁ STENA
LINIUS PRE CAMARGUE® LINE A ALGARVE® LINE
LINARTE PRE CAMARGUE LINE®

ĽAHKÝ PRECHOD / POSUVNÉ DVERE PRE
CAMARGUE® LINE A LAPURE®

Camargue so začlenením clony
Fixscreen a posuvných dverí použitím
Loggiascreen Canvas na strane otáčania
(Span)

Linius®

Lapure so začlenením clony Fixscreen a
posuvných dverí použitím Loggiascreen
Canvas na boku

ZAČLENENIE
Produktový Camargue Line: možné v type Span a/alebo Pivot Lapure: dostupné v type Side
Šírka: min. 800 mm - max. 1200 mm

Linarte®

Ideálne v prípade úplného uzatvorenia zastrešenia terasy (napr. pomocou
clony Fixscreen) a v prípade, že sa
chcete rýchlo dostať do a zo zastrešenej terasy bez toho, aby ste museli otvárať pevne osadenú clonu (bez
straty pohodlia pre tých, ktorí sedia
pod zastrešením).
Jednoduchý prechod spočíva v hliníkovom ráme, na ktorom je z jednej
strany sklovláknitá látka clony podľa
vášho výberu.
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LINIUS® A

VČLENENIE

SUBSTRUCTURE

FIXSCREEN®

FIXSCREEN®
LÁTKA NA OCHRANU PRED
SLNKOM CAMARGUE® LINE

LÁTKY NA SLNEČNÉ CLONY
PRE ALGARVE® LINE A LAPURE®

Na to, aby bolo možné zavrieť boky v
prípade radov Algarve alebo Lapure,
sú kombinovateľné so základňou clony Fixscreen.
To umožní umiestnenie kazety s ochranou pred slnkom pod rámové profily,
čím by sa dokonale prepojila so základnou konštrukciou.
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Vďaka geniálnemu systému zipsov je
látka vetruodolná v akejkoľvek polohe a zatvorená clona drží hmyz mimo
tohto miesta. Je to dokonale prepracovaný systém, v rámci ktorého je látka na ochranu pred slnkom vybavená
špeciálnym zipsovým zakončením.
Tým sa zabezpečí, že bude celá konštrukcia pevne na mieste vďaka dvom
bočným vodiacim lištám. Začlenením
tejto pevne osadenej clony s priesvitnými oknami slúžiacimi na zachovanie
výhľadu do záhrady či bez nich môžete vytvoriť ďalší vonkajší priestor, kde
budú užívatelia chránení pred slnkom,
dažďom a vetrom. Tieto clony, ktoré
sú dostupné vo viac ako 50 farbách,
vám umožnia zostaviť Camargue Line
podľa vlastných predstáv a vytvoriť
vami požadovanú atmosféru.

Spodná tyč sa stratí v kazete.

DOKONALÉ ZAČLENENIE, A TO I NESKÔR!
Ideálne pre: • zachovanie súkromia
• tieň, keď je slnko nízko na obzore
• ochrana pred vetrom, dažďom a hmyzom
TECHNOLÓGIA CONNECT&GO
Začlenená clona Fixscreen má našu patentovanú technológiu
Connect&Go. Táto novovyvinutá technológia ponúka obrovskú
inštalačnú výhodu. Zároveň umožňuje výmenu tubusu s navinutou látkou pri výmene clony alebo motora.
SPODNÁ TYČ SA STRATÍ V KAZETE
Rámové profily radu Camargue boli vyvinuté tak, aby bola pri
vytiahnutí clony spodná tyč esteticky skrytá v kazete. Dokonalé
začlenenie, a to i neskôr!

RADA

POTLAČ PODĽA VÝBERU
Okrem nášho štandardného
sortimentu je možné si taktiež
objednať látky podľa vlastného
výberu. Možnosti zahŕňajú tlač vášho
biznis loga alebo fotografie na clonu
pod zastrešením terasy.

CRYSTAL FABRIC

SKLOVLÁKNITÉ

Látka Crystal má vždy výšku 1200
mm a prechádza naprieč celou šírkou
clony Fixscreen. Medzi látkou Crystal
a vrchným a spodným ohraničením
clony Fixscreen musí byť minimálna
vzdialenosť 400 mm.

OPTIMÁLNY KONTAKT S VONKAJŠÍM PRIESTOROM

PRIESVITNÁ LÁTKA NA OCHRANU PRED SLNKOM
CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE A LAPURE®

V rámci priesvitných látok na ochranu
pred slnkom je najlepšou voľbou pre
vertikálnu ochranu pred slnkom sklovláknitá látka. Sklovláknité látky dosahujú najlepšie výsledky v rámci napnutia
a pevnosti, a sú taktiež
vysokoodolné proti vlhkosti a teplu,
pričom však zároveň zabezpečujú nádherný výhľad. Ponúkame širokú škálu
farieb, čo vám umožní nájsť látku, ktorá
vám perfektne sadne. Architects’ Selection predstavuje kolekciu farieb, ktoré
sú veľmi populárne v rámci aktuálnych
dizajnérskych a architektonických trendov. Naši Renson® ambasádori vám radi
pomôžu si správne vybrať. Sklovláknité
látky sú k dispozícii i pri Crystal okne a
zabezpečujú ničím nerušený výhľad.

400 mm

200 mm

400 mm

200 mm

Minimum 400 mm

200 mm

V snahe udržať optimálny kontakt s
vonkajším prostredím, sa na sklovláknitú látku clony Fixscreen môže dať
priesvitná látka Crystal. Tento transparentný typ látky je vyrobený z PVC
(trieda odolnosti pri požiare M2). Táto
priesvitná látka Crystal môže byť začlenená do sklovláknitej látky pomocou Fixscreen základne a začlenenej
clony Fixscreen®.

1200 mm

Minimum 400 mm

400 mm

400 mm

RADA

Vzdialenosť 800 až 1 000 mm od spodnej strany zabezpečuje najlepší možný výhľad pre osoby sediace pod
zastrešením terasy.

TYPY LÁTOK
Látky na clonu Fixscreen sú k dispozícii v 50 farbách a troch rôznych tkaných vzoroch.

Sergé

Natté

Privacy
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LÁTKY

PLÁTENÉ
SKLOVLÁKNITÉ
LÁTKY

PROOF W96
SOLTIS® PROOF W96
Strecha Lapure je vybavená inovatívnou, vodoodolnou,
priesvitnou látkou chrániacou pred
slnkom. Obe strany tejto polyesterovej látky sú potiahnuté vodoodolným
náterom a odolným náterom proti UV
žiareniu. Táto látka je dostupná v rôznych farbách.

W96-1103

W96-8102

NAPNUTÝ STROP PRE STRECHY
ALGARVE® CANVAS A AERO® CANVAS

W96-2171

SWK TOP WATERPROOF

M005
White

M006
Pearl

M652
Silver

M654
Grey

M712
Beige

M939
Elephant

W96-8861

W96-2047
0202
White

0220
White Linen

2020
Linen

0720
Pearl Linen

0207
White Pearl

0707
Pearl

3001
Charcoal
Grey

3030
Charcoal

Strecha Algarve Canvas a Aero Canvas
je ukončená jedinečným patentovaným
napnutým stropom. Sklovláknitá látka
sa napne pomocou schválenej technológie Fixscreen do rámu pre horizontálne, bezšvové a čisté ukončenie stropu
bez nepríjemných medzinosníkov.
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SOLTIS®

VÝBER

AUTOMATIZÁCIA

FARBY – HLINÍK

Spoločnosť Renson® odporúča používať texturované povlaky s cieľom
dosiahnuť moderný architektonický
vzhľad. Okrem toho sú texturované
povlaky vhodnejšie na exteriérové
aplikácie a oveľa lepšie skryjú škrabance.

JEDNODUCHÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Automatizácia Somfy umožňuje ľahkú
manipuláciu so zastrešením. Môžete manipulovať so strechou a/alebo
clonami svojho zastrešenia pomocou
diaľkového ovládača. V závislosti na
želanom použití a počte obrazoviek si
taktiež môžete vybrať z viacerých diaľkových ovládačov.
Vďaka ovládacím rozhraniam TaHoma a Connexoon spol. Somfy môžete
ovládať zastrešenie svojej terasy zo
smart telefónu, tabletu alebo počítača.
Na dosiahnutie optimálneho pohodlia
vám odporúčame nainštalovať snímače dažďa a/alebo vetra.

RADA

Inteligentný dizajn stĺpov umožňuje
začlenenie zásuvky či inej technológie
vhodnej na aplikáciu v exteriéri.
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DOSTUPNÉ VO VIAC AKO 100 FARBÁCH TEXTUROVANÝCH POVLAKOV
Naše zastrešenia terás sú štandardne
predupravené (kvalita pre pobrežné
podnebie) použitím práškového povlaku. Tieto výrobky sú k dispozícii vo
viac ako 100 RAL farbách s texturovaným povlakom bez potreby príplatku.

HORIZONTÁLNY DIZAJN
CAMARGUE® LINE
TYP

NAKLONENÝ DIZAJN

AERO® LINE

LAPURE®

Camargue®

Camargue® Skye

Algarve®

Algarve® Canvas

Aero®

Aero® Canvas

Aero® Skye

Lapure®

Otočné žalúzie

Otočné a posuvné žalúzie

Otočné žalúzie

Pevná strecha

Otočné žalúzie

Pevná strecha

Otočné a posuvné žalúzie

Zaťahovacie, vodoodolné,
priesvitné, protislnečné clony

ROZMERY
Max. šírka / otočný čap

6200 / 7060*** mm

Max. hĺbka / span

6200 mm
4500 mm

Max. výška prechodu

6055 mm

6055 mm

6055 mm

6200 mm

6000 mm**

4500 / 6000 mm*

4500 / 6000 mm*

4500 / 6000 mm*

4500

5000 mm

2800 mm

2800 mm

-

-

-

2900 mm

Spoji-teľné

Spájanie viacerých dielov

Spájanie dvoch dielov

Spájanie dvoch dielov

Spájanie dvoch dielov

Spájanie viacerých dielov

max. šírka 18 m

Min. sklon

Bez sklonu (0°)

Bez sklonu (0°)

Bez sklonu (0°)

10°

Max. rotácia žalúzií

150°

145°

150°

-

150°

-

145°

-

voliteľné

voliteľné

-

-

-

-

-

-

-

-

voliteľné

voliteľné

-

-

-

voliteľné

Posuvné panely Loggia

voliteľné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

-

-

-

-

Ľahký prechod
Loggiascreen Canvas

voliteľné

voliteľné

-

-

-

-

-

voliteľné

Sklenené steny

voliteľné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

-

-

-

-

Linius Wall

voliteľné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

-

-

-

-

Linarte Wall

voliteľné

voliteľné

-

-

-

-

-

voliteľné

PRÍSLUŠENSTVO
Včlenenie
Clona Fixscreen®

OSVETLENIE

BOČNÉ PRVKY

Prichytenie k povrchu
Clona Fixscreen

POHODLIE A
DIZAJN
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VLOŽENÉ STREŠNÉ PRVKY

HORIZONTÁLNY DIZAJN
ALGARVE® LINE

Trojuholník

-

-

-

-

-

-

-

Exteriérové závesy

voliteľné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

-

-

-

-

Dodatočný stĺp

voliteľné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

-

-

-

voliteľné

Posunutý stĺp

voliteľné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

-

-

-

voliteľné

Nastaviteľný profil steny

voliteľné

voliteľné

-

-

-

-

-

-

Lineo LED

voliteľné

-

voliteľné

-

voliteľné

-

-

-

UpDown LED

voliteľné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

-

Colomno LED

voliteľné

voliteľné

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

voliteľné

Nosníkové kúrenie a
hudba

Lapure LED

voliteľné

voliteľné

voliteľné

-

voliteľné

-

voliteľné

-

Priesvitné žalúzie Lineo
Luce

voliteľné

-

voliteľné

-

voliteľné

-

-

-

Wooddesign

voliteľné

voliteľné

voliteľné

-

voliteľné

-

voliteľné

-

* > 4500 mm je možné dosiahnuť v prípade spájania či prepojenia, max. 6000 mm
** do 4000 mm bez priečnika > 4000 mm, do 6000 mm s priečnikom
*** Otočný čap > 6200 mm možných v rámci jednej sekcie strechy v prípade použitia dodatočného stĺpu, max. otočný čap 7060 mm
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SORTIMENT

PRÍSTREŠKY
NA AUTO
Hľadali sme zastrešenie terasy so
strešnou žalúziou a prístrešok na auto
v rovnakom štýle, ktorý by sa hodil k
nášmu novopostavenému domu. Algarve a Algarve Canvas z radu Algarve
nám poskytli ideálne riešenie. Elegantná konštrukcia krásne zapadá do našej
dokonalej architektúry a spĺňa všetky
naše požiadavky.
Teraz už môžeme zaparkovať naše auto
pod prístrešok Algarve Canvas. Zároveň sa značne zvýšila hodnota nášho
domu. Použili sme riešenie Algarve na
vytvorenie ideálnej klímy na našej terase a máme konštrukčné riešenie, ktoré
nás chráni pred slnkom, dažďom, vetrom a chladom, a to vďaka nastaviteľnej strešnej žalúzii, slnečným clonám a
štýlovému kúreniu.

Algarve® Canvas
Rám a žalúzie RAL 9005
Canvas Charcoal

ALGARVE® CANVAS
Tento elegantný prístrešok na auto ponúka dlhodobú ochranu, ktorú zabezpečuje pevne osadená strecha
pozostávajúca z maximálne dvoch vrstiev, a to pevnej vrchnej strechy s náterom z bielej alebo antracitovej
práškovej farby a profilovaného oceľového plechu s náterom zabraňujúcim tvorbe kondenzátu a estetickej
spodnej strechy ukončenej napnutou látkou vybavenou zipsovou technológiou.
Látka je riadne napnutá na konštrukcii bez viditeľných dodatočných nosníkov. K dispozícii je v 8 farbách.
Algarve Canvas je rovnako užitočné riešenie, ako napríklad pevne osadené zastrešenie terasy, prístrešok
na auto alebo markíza nad vstupnými dverami. Kombinácia Algarve s otočnou strešnou žalúziou a Algarve
Canvas s pevne osadenou strešnou konštrukciou umožňuje zjednotiť štýl okolo domu.

Príklad predĺženia: 7 x 3,5 metrov

Algarve® Canvas
Rám a žalúzie RAL 9005
Canvas Charcoal

Príklad rozšírenia: 5 x 5,5 metrov
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PRÍSTAVBA ALGARVE® CANVAS
SO SKLADOVACÍM PRIESTOROM
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Algarve® Canvas
Rám a žalúzie RAL 7006
Canvas Pearl Linen
Linius RAL 7006
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ZJEDNOTENIE ŠTÝLU
OKOLO VÁŠHO DOMU

Algarve® Canvas
Rám a žalúzie RAL 7006
Canvas Pearl Linen
Linius RAL 7006

ZÁHRADNÉ
PRVKY
Vďaka nášmu komplexnému konceptu
exteriéru nielenže môžete napojiť
minimalistický dizajn obloženia fasády
Linarte na zastrešenie vašej terasy,
ale aj vytvoriť jedinečný vzhľad celej
záhrady vďaka osvetleniu Linarte,
súpravám na sedenie a kvetináčom a
samostatne stojacej zástene Icon.

Záhradné prvky
RAL 9005
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LINARTE®
OUTDOOR
LIGHT

LINARTE OUTDOOR LIGHT SMALL

LINARTE OUTDOOR LIGHT MEDIUM

Jedna zásuvka

Jedna lampa

Jedna zásuvka

Jedna lampa

Dvojitá lampa vpredu i vzadu

Lampa so zásuvkou

Dvojitá lampa vpredu i vzadu

Lampa so zásuvkou

ZÁHRADNÉ PRVKY I 167

Exteriérové svietidlo Linarte Outdoor Light je dostupné v štandardných
farbách texturovaných náterov spol.
Renson.
Osvetlenie nie je možné tlmiť.
Riešenie Linarte je pre rôzne aplikácie
dostupné v dvoch výškach, a to:

Výška
Hĺbka
Šírka

325 mm
120 mm
82 mm

ýška
Hĺbka
Šírka

515 mm
120 mm
82 mm

LINARTE®
MODULO
SYSTEM

PREHĽAD

Linarte Modulo 55 SIT (sedenie)

Linarte Modulo 55 PLANT (kvetináč)

Linarte Modulo 97 SIT (sedenie)

Výška
Dĺžka
Šírka

450 mm
554 mm
554 mm

Linarte Modulo COMBINATION

Linarte Modulo 97 PLANT (kvetináč)

Výška
Dĺžka
Šírka

450 mm
974 mm
554 mm

HVýška
Dĺžka
Šírka

450 mm
nastaviteľná
554 mm
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Modely Linarte Block 30 a Linarte
Even. Sedacia súprava alebo ohraničujúci kvetináč v type Thermo-es.
Výber medzi nepriamym osvetlením
na spodku alebo priamym osvetlením
v podobe LED modulov. Dostupné v
štandardných farbách texturovaných
povlakov spoločnosti Renson.

LINARTE
ICON

DOKONALÝ DIZAJN
• C• Vyberte si fasádny obklad zo sortimentu Renson Outdoor Concept a rozmiestnite ho po celej vašej záhrade, čím
vytvoríte jednotný vzhľad a pocit.
PRISPÔSOBITEĽNÉ POŽIADAVKÁM ZÁKAZNÍKA
• Kombinácia profilov Linarte, látky plátna alebo jednostranného ukončenia.
• RAL farba podľa vášho výberu.
• Vložené cédrové prvky alebo LED moduly.
• Nepriame osvetlenie.

PRETRVÁVAJÚCA KVALITA
• Stĺpy zo 4 mm hrubej ocele
• Úprava vysokokvalitného hliníka, ktorý je odolný proti vplyvom počasia a recyklovateľný.
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
• Ľahko umývateľná trvácna farba.
ROZMERY
• Šírka: min. 1260 mm
• Výška: min. 400 - max. 2000 mm
• Hrúbka: min. 150 - max. 195 mm
• Vzdialenosť medzi 2 podpernými stĺpmi: max. 1200 mm
• Hĺbka pre betón: 750 mm
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SAMOSTATNE STOJACA ZÁSTENA
Zástena Linarte Icon dodá vašej záhrade ďalší rozmer. Táto architektonická zástena je dostupná vo výškach
a šírkach podľa vášho výberu, takže
možnosti sú nekonečné: od nízkej
záhradnej steny či múru, po stenu zabezpečujúcu súkromie, a priestorové
zásteny, ktoré vizuálne rozširujú či predlžujú záhradu.
Rad vertikálnych zásten Linarte v
kombinácii so žalúziami Block 30 alebo Even plynule zjednocujú celú stenu. Okrem toho môže byť na jednej z
dvoch strán napnutá sklovláknitá látka
podľa vášho výberu, čo prenesie pocit
tepla textílií do vonkajšieho priestoru.
Materiál a farbu je v prípade potreby možné dopasovať k vonkajšiemu
nábytku. Vylepšiť atmosféru môžete
pridaním Linarte Leds alebo vložených drevených prvkov či včlenením
nepriameho osvetlenia dodávajúceho
nádherný jas na spodok steny.
Linarte Icon v kombinácii s fasádnymi
prvkami Linarte, sedacou súpravou,
osvetlením a zástenou Linarte v rámci
radu Camargue vytvárajú jednotný celok okolo domu a naprieč celou záhradou, a to v práškových náteroch podľa
vášho výberu.

®

ESAFE
POŠTOVÉ SCHRÁNKY

Príjazdová cesta je vždy vizitkou domu a záhrady! Zvolením si správneho štýlu a materiálov bude
vzhľad vašej príjazdovej cesty zhodný s vašim vysnívaným domom.

PEVNÝ 5 MM
HLINÍK

•
•
•
•
•

Dokonalý dizajn
Dostupné vo všetkých RAL farbách
Silný a kvalitný práškový povlak
Nehrdzavejúci hliník
Prispôsobenie predstavám a začlenenie (číslo,
meno, farba, digitálny zámok, zvonček pri dverách, videofón).
• Vyrobené v Belgicku

PENA
ABSORBUJÚCA
NÁRAZY

Objavte celý eSafe sortiment poštových schránok
na stránke www.my-esafe.be

FENIX TOP SMALL

Rozmery pozemku:

375

295

100

FENIX TOP MEDIUM

375

295

150

FENIX TOP LARGE

340

280

165
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Osadením dizajnovej poštovej schránky už iba dotvoríte tento obraz a od toho momentu budete
dostávať všetky balíčky bezpečne domov 24/7.
Je to oveľa ľahšie!
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

DOKONALÁ VONKAJŠIA KLÍMA VO DNE V NOCI A V
KAŽDOM ROČNOM OBDOBÍ VĎAKA ZNAČKE RENSON®

Camargue®

Camargue Line, Algarve Line a Aero Line predstavujú zastrešenia terasy s otočnými strešnými žalúziami.
Tieto patentované žalúzie sú navrhnuté tak, aby bola voda odvádzaná do strany, a to i v prípade, keď sa
žalúzie po daždi otvoria.

Zomer

Camargue® Skye

Herfst
Riešenie Lapure je schopné zvládnuť
zrážky intenzity 50 l/m2 hod., a to maximálne v trvaní dvoch minút. V prípade
silných zrážok môže pretekať voda
ponad spodnú lištu. Extrémne zrážky
môžu spôsobiť nasiaknutie materiálov
vodou. V takom prípade musí byť látka
naďalej vytiahnutá.
Algarve® ‘Classic Line’

Winter

Camargue®

Algarve Line je schopný odviesť objem
vody rovnajúci sa intenzite zrážok medzi
120 l/ m2 hod. a 150 l/m2 hod. v trvaní
maximálne dvoch minút. Tento typ
zrážok nastáva v Belgicku v priemere
každých 10 rokov (belgická štatistika
zrážok: Norma NBN B. 52 -011).

Camargue Line je schopný odviesť
objem vody rovnajúci sa intenzite zrážok 150 l/m2 hod. v trvaní maximálne
dvoch minút. Tento typ zrážok nastáva
v Belgicku v priemere každých 15 rokov
(belgická štatistika zrážok: norma NBN
B 52-011).
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MOŽNOSŤ UZAVRETIA NA OCHRANU PRED DAŽĎOM A VETROM
Lapure predstavuje zastrešenie terasy vybavené vodoodolnou a priesvitnou látkou na clonu. Technológia
Fixscreen v kombinácii s optimálnym napnutím clony zabezpečí odvedenie dažďovej vody z látky skrytými kanálikmi. Aj v prípade neúplného odvinutia látky clony je voda, ktorá na ňu dopadne, odvedená
prostredníctvom zabudovanej odvodnej sústavy.

Lente
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ODOLNOSŤ PROTI VONKAJŠÍM
POVETERNOSTNÝM PODMIENKAM
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OCHRANA A POHODLIE
ONaše zastrešenia terás ponúkajú ochranu a pohodlie rôznej úrovne. Na to, aby sme vedeli garantovať
tieto úrovne, podliehajú dôkladným skúškam testujúcim odvod vody, nosnosť a odolnosť proti vetru.
SKÚŠKY IZOLÁCIE VODY
Odpudzovanie vody a jej odvod sú predmetom
skúšok, pri ktorých sa využíva nástreková inštalácia napodobňujúca dážď. Kontrolujeme napríklad, koľko prietoku vzduchu naše zastrešenia
dokážu odobrať a ako je možné takýto odvod
optimalizovať.
• Algarve Line: De Algarve Line je schopný odviesť množstvo vody rovnajúce sa intenzite
zrážok 120 l/m2 hod., ktoré trvajú maximálne
dve minúty. Tento typ zrážok nastáva v Belgicku v priemere každých 10 rokov (Belgické
zrážkové štatistiky: Norma NBN B 52 -011)..
• Camargue en Camargue Skye: Produktový
Camargue Line a Camargue Skye je schopný
odviesť množstvo vody rovnajúce sa intenzite
zrážok 150 l/m2 h, ktoré trvajú maximálne dve
minúty. Tento typ zrážok nastáva v Belgicku v
priemere každých 15 rokov (Belgické zrážkové štatistiky: norma NBN B 52 -011).
• Lapure: Lapure je schopný odolávať intenzite
zrážok s veľkosťou 50 l/m2 hod., a to maximálne dve minúty. V prípade silných zrážok
môže pretekať voda ponad spodnú lištu.

NOSNOSŤ
Zastrešenia terás sú vystavené rôznym vonkajším silám (napr. snehu). Nosnosť našich zastrešení je určená pomocou výpočtov statickej pevnosti, ktoré vykonávajú naši technici a ktoré sú
overované internými skúškami. Základnou zásadou je, aby sa mohla konštrukcia ohnúť o 1/200
svojho najdlhšieho rozmeru bez toho, aby došlo
k jej trvalej deformácii.
Nosnosť radov Algarve a Camargue závisí od základnej konštrukcie a plošného obsahu. Uvedená
schéma indikuje nosnosť našich terasových zastrešení v závislosti od ich rozpätia a otáčania.
Presnejšie povedané: Zastrešenie s otáčaním
6000 mm a rozpätím 4000 mm sa dokáže pod
záťažou 55 kg/ m2 ohnúť o 30 mm (t. j. 1320 kg
naprieč celým terasovým zastrešením). Ďalší príklad: prístrešie s rozpätím 3375 mm a otáčaním
5835 mm je schopné zniesť záťaž pôsobivej veľkosti 110 kg/m2 (t. j. 2160 kg!).
Externé testovanie radu Camargue dokazuje, že
sú tieto produkty schopné udržať 200 kg/m2, pričom ostávajú neporušené, a to i v prípade tých
najväčších rozmerov terasového zastrešenia.

KG
200 Kg/m2

NEZVYČAJNÉ AŽ SILNÉ
VETRY A BÚRKY
- PERFEKNÉ PRE
APLIKÁCIU V RÁMCI
VÝŠKOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ

SKÚŠKY ODOLNOSTI PROTI VETRU
V snahe stanoviť silu vetra,
ktorú sú zastrešenia terás a
látky vertikálnych slnečných
clôn schopné zniesť, boli vykonané skúšky vo veterných
tuneloch.

Odolnosť proti sile
hurikánu Miami-Dade

BEAUFORTOVA STUPNICA
Záruka pri
Použitie strezatvorenej
chy/clony
streche/clone
do
do

Beaufort

Popis

Priemerná
rýchlosť v m/s

Priemerná
rýchlosť v
km/h

Výsledky

0

Bezvetrie

< 0,2

<1

Neucítite vietor.
Dym pôjde doslova priamo nahor.

Camargue® Line

160 km/hod.
12 Beaufort

50 km/hod.
7 Beaufort

1

Ľahký vzduch

0,3 - 1,4

1-5

Smer prúdenia vetra je možné zistiť z dymovej stopy a nie z veterníka.

Camargue Skye®
Algarve® Line
Aero® Line

120 km/hod.
11 Beaufort

50 km/hod.
7 Beaufort

2

Ľahký vánok

1,5 - 3,4

6 - 12

Vietor je možné cítiť na tvári, lístie šuští, vidno
pohyb veterníka vo vetre.

Lapure®

100 km/hod.
10 Beaufort

50 km/hod.
7 Beaufort

3

Jemný vánok

3,5 - 5,4

13 - 19

Zástavky vejú a lístie sa neustále pohybuje.

4

Stredne silný
vánok

5,5 - 7,4

20 - 27

Zvýrený prach dráždi oči. Vlasy sú rozcuchané.

Začlenená Fixscreen®

60 km/hod.
7 Beaufort

30 km/hod.
5 Beaufort

5

čerstvý vánok

7,5 - 10,4

28 - 37

Šuštia kríky, tvorí sa biela pena na jazerách
a kanáloch.

povrchu prichytená
Clona Fixscreen®

60 km/hod.
7 Beaufort

30 km/hod.
5 Beaufort

6

Silný vánok

10,5 - 13,4

38 - 48

Dáždniky je ťažké udržať v rukách, kývu sa
veľké konáre a elektrické vedenia bzučia.

7
FIXSCREEN®

Silný vietor,
stredne veľká
búrka,

13,5 - 17,4

49 - 62

Je ťažké kráčať proti vetru. Stromy sa
ohýbajú.

8

Búrka, práve
17,5 - 20,4
rozpútaná búrka

63 - 73

Je ťažké sa predierať týmto vetrom. Lámu
sa konáre.

9

Silná búrka

20,5 - 24,4

74 - 87

Odviate hlavy komínov, krytinové tašky a
antény.

10
LAPURE®

Veľmi silná
búrka

24,5 - 28,4

88 - 102

Odfúkava dospelých. Vážne poškodenie
budov.

11
ALGARVE® LINE
CAMARGUE
SKYE®

Ničiaca búrka

28,5 - 32,4

103 - 117

Zásadné poškodenie domov a lesných
porastov

12
CAMARGUE®
LINE

Hurikán

> 32,5

> 118

Úplné zničenie
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TESTY

Camargue®
Camargue Skye

ÚDRŽBA

JAAR

JAAR

GARANTIE

COATING
GARANTIE

ĽAHKÁ ÚDRŽBA VĎAKA ÚDRŽBÁRSKEJ SÚPRAVE OD FIRMY RENSON
Vaše zastrešenie terasy bude roky vystavené živlom, v čase i nečase. Ak chcete svoje zastrešenie od
spol. Renson® využívať na maximum, odporúčame vám vykonávať jeho pravidelnú údržbu, a to raz alebo
dvakrát ročne. Pravidelná údržba predĺži životnosť vášho zastrešenia. Nezabúdajte na nasledovné:

Structurele elementen

Motorisatie en
elektronische
sturing

Glans en kleur
van de lak

Hechting
van de lak

Fixscreen®
technologie
(ritsen)

Crystal-band

10 rokov

2 rokov

5 rokov / 15 rokov*

10 rokov**

5 rokov

2 rokov

10 rokov***

2 rokov

5 rokov / 15 rokov*

10 rokov**

5 rokov

2 rokov

Algarve® Line

10 rokov

2 rokov

5 rokov / 15 rokov*

10 rokov**

5 rokov

2 rokov

Aero® Line

10 rokov

2 rokov

5 rokov / 15 rokov*

10 rokov**

5 rokov

2 rokov

®

®

5 rokov

2 rokov

5 rokov / 15 rokov*

10 rokov**

5 rokov

2 rokov

Fasádne prvky

Lapure

5 rokov

2 rokov

5 rokov / 15 rokov*

10 rokov**

-

-

Záhradné prvky

5 rokov

2 rokov

5 rokov / 15 rokov*

10 rokov**

-

-

•

Konštrukcia je vyrobená z hliníka ošetreného práškovou farbou. Každoročné čistenie súpravou na
údržbu od spol. Renson zaistí rovnakú intenzitu farieb po mnohé roky a poskytne dodatočnú ochranu
pred kyslými dažďami, morským vzduchom a UV žiarením. V pobrežných či zalesnených oblastiach
odporúčame vykonávať údržbu vašich inštalácií minimálne dvakrát za rok.

•

Produkt „Clean“ spol. Renson je koncentrátom, ktorý má silné čistiace a odmasťovacie účinky a je
určený na tie najčastejšie formy prirodzenej špiny, akou je prach, rozprsknutý olej, mastné škvrny,
mach, telá mŕtveho hmyzu atď.
Tento výrobok nie je možné porovnávať s inými čistiacimi výrobkami dostupnými na trhu. Preniká
hlboko do materiálu a následne „vytiahne“ špinu na povrch. Prípravok „Clean“ od spol. Renson je
taktiež možné použiť na očistenie polyesterovej strešnej látky a sklovláknitej látky na vertikálne clony.
Po očistení je potrebné ošetriť hliníkovú konštrukciu prostriedkom „Protect“ od spol. Renson. Tento
prípravok vytvorí ochrannú vrstvu, ktorá umožní, aby bol následne povrch očistený jeho jednoduchým
utretím po nanesení malého množstva prípravku „Clean“ od spoločnosti Renson. Chráni taktiež hliník
pred kyslým dažďom, morským vzduchom a UV žiarením, a zabezpečuje zachovanie intenzity farieb.

•

Žiadny z produktov nepoužívajte pri vystavení priamemu slnku či za horúceho počasia. Pri rýchlom
schnutí by mohol výrobok zanechať na štruktúre látky škvrny. Nepoužívajte korózne alebo agresívne
výrobky, abrazívne hubky či iné abrazívne produkty. V žiadnom prípade nepoužívajte vysokotlakové
zariadenia.

* Podliehajú registrácii a každoročnej údržbe vykonávanej pomocou súpravy na údržbu od spol. Renson®.
** V oblastiach < 500 m od pobrežia: 5-ročná záruka na priľnavosť
*** 10-ročná záruka na podpornú konštrukciu a 5-ročná záruka na mechanické časti

Zaregistrujte zastrešenie svojej terasy do
15 dní od inštalácie a získajte

*
JAAR

GARANTIE
WWW.RENSON-OUTDOOR.COM/GARANTIE

*5-ročná záruka sa vzťahuje na farbu a lesk náteru v prípade, že zaregistrujete dané zastrešenie a každý rok ho budete
čistiť a ošetrovať použitím súpravy na údržbu od spol. Renson. Získate tak predĺženú 15-ročnú záruku na náter.
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ZÁRUKA*

TIPY

UMIESTNENIE STĹPOV
Camargue Line, Algarve a Lapure je taktiež možné objednať spolu s „posunutými“ stĺpmi. Uvedieme jeden príklad ich využitia, a to v prípade, že je zastrešenie terasy potrebné predĺžiť až za hranice terasy (avšak stĺpy musia ostať na terase) v snahe zaistiť dostatok tieňa, a to i vtedy, keď je slnko nízko na obzore.

SMER ROTÁCIE ŽALUZIÍ
Smer rotácie žalúzií je dôležitý v prípade radu Camargue, Algarve a Aero. Chcete byť schopní sa čo najdlhšie chrániť pred slnečným svetlom alebo naopak umožniť slnečnému svetlu, aby čo možno najrýchlejšie zaplavilo priestor?
Značka Renson® vám to umožní. Pridaním zastrešenia terasy ku kuchyni alebo obývacej izbe sa ľudia
zvyčajne snažia čo najrýchlejšie dostať svetlo dnu.
1 Štandardne sa žalúzie otáčajú tak, aby pri otvorení za-

blokovali južné slnečné svetlo. Ich ďalším pootočením
je slnečné svetlo možné vpustiť dnu cez štandardné
slnečné žalúzie.

2 Pomocou žalúzií, ktoré privádzajú slnečné svetlo,

budú žalúzie v správnom uhle rýchlejšie a bez problémov, pričom spodná strana ostáva viditeľná.

FARBA ŽALÚZIÍ
Camargue Line, Algarve Line a Aero Line sú dostupné v kombinácii dvoch farieb (t. j. pri strešnej žalúzii
jednej farby, ráme a stĺpoch inej farby), za ktoré si netreba priplácať.
Rada: Ak je vaša konštrukcia tmavej farby, vyberte si svetlejšiu farbu na svoje žalúzie. Tmavšie strešné
žalúzie vytvárajú dojem zníženého stropu. Svetlejšia farba budí dojem väčšieho priestoru a poskytuje
extra slnko a teplo.
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Tieto typy stĺpov si taktiež viete zvoliť z dôvodu ich umiestnenia alebo architektúry. Stĺp je možné posunúť
maximálne o 1/5 celkovej dĺžky otočného čapu.

VIETOR - CAMARGUE LINE A ALGARVE LINE
Ak je možné očakávať silný vietor, odporúčame zatvoriť strešnú žalúziu (pri možnej sile vetra do 50 km/
hod.). Zatvorením strešnej žalúzie sa dosiahne vyššia pevnosť celej konštrukcie, čo znamená, že bude
schopná podstatne lepšie odolávať silnému vetru. V prípade zatvorenej strechy ponúkame na naše Camargue Line a Algarve Line záruku pri rýchlostiach vetra do 160 km/hod. pre Camargue Line a 120 km/
hod. pre Algarve Line!

LÁTKA ALEBO ŽALÚZIE?
Ako sa mám rozhodnúť medzi zastrešením terasy so strešnou žalúziou (Camargue Line a Algarve) a strechou s clonou (rad Lapure)?
Každý typ zastrešenia má svoje výhody. Zastrešenie terasy slnečnou clonou je možné úplne otvoriť. To
vám umožní obmedziť slnečné svetlo alebo, naopak, umožniť mu plne preniknúť cez strechu, a to v závislosti od poveternostných podmienok. Zastrešenia terasy so strešnou žalúziou umožňujú užívateľom
regulovať množstvo slnečného svetla podľa vlastných potrieb. Ak je slnečného svetla priveľa, je možné
žalúzie úplne zavrieť, ale strechu nie je možné úplne otvoriť na maximalizáciu slnečného svetla.

Strešné žalúzie

SLNKO NÍZKO NA OBZORE:
CLONA FIXSCREEN
Keď je slnko nízko na obzore,
slnečné svetlo prenikne pod
zastrešenie terasy a vnikne do
domu. Je to vynikajúci spôsob
ako si prirodzenie nahriať dom
v zime. Slnečné svetlo však
môže byť občas rušivé a môže
vás dočasne oslepiť, spôsobiť
zmenu sfarbenia predmetov či
odrazy od televíznej či počítačovej obrazovky. Slnečné lúče
zablokujete pomocou vertikálnej
clony (Fixscreen) nachádzajúcej
sa po bokoch vášho zastrešenia
(Camargue Line). Keďže je látka
Fixscreen priesvitná, zachováva
sa tým kontakt s prostredím v
exteriéri.

VÝŠKA PRECHODU
Výšku prechodu popod strešnú
žalúziu (Camargue Line a Algarve) si je možné zvoliť. Ľudia si
zvyčajne volia výšku v závislosti
od špecifických okolností (napr.
dodatočné konštrukcie, existujúci dažďový zvod alebo zavadzajúce okno) alebo z osobných
dôvodov (vysokí ľudia môžu
uprednostňovať vyššie prechodovú výšku, aby si zabezpečili určitú mieru „otvorenosti“
priestoru. Na druhej strane je
lepšie mať čo možno najnižšiu
možnú prechodovú výšku, ak si
chceme zabezpečiť tieň.

ORIENTÁCIA TERASY
V závislosti od orientácie vašej terasy sa môžete rozhodnúť
umiestniť jej zastrešenie iným
spôsobom. Látkové zastrešenia
(Lapure) či zastrešenia s nastaviteľnými žalúziami (Camargue
Line a Algarve) sú obe vhodné
pre terasu otočenú na juh. Teplo
zo slnka môžete zamedziť spustením clony alebo zatvorením
žalúzií. V prípade strešnej žalúzie, by mali byť žalúzie paralelne
s domom. Tým dosiahnete maximálnu mieru regulácie slnečného svetla prenikajúceho do
vnútra. Môžete si vybrať medzi
úplným alebo čiastočným zablokovaním svetla alebo umožníte, aby vám zaplavilo vnútro
domu.
V prípade terasy otočnej na
sever je dobrým riešením nainštalovanie žalúzií kolmo na stenu. Ide o najlepší spôsob, ako
regulovať svetlo prichádzajúce z
východu a západu za súčasného maximalizovania množstva
svetla vstupujúceho cez otvorenú strechu.

Strešná clona

Strecha

Horizontálna

Vždy pod určitým uhlom

Poloha

Skonštruovaná, zapustená alebo samostatne stojaca

Iba skonštruovaná

Pohľad na „otvorenú“
strechu

Strešná žalúzia sa otáča, ale „nezmizne“

„Strecha“ sa úplne stratí

Svetlo zo „zatvorenej“
strechy

Nepriehľadná (s výnimkou žalúzií Lineo
Luce)

Priehľadná

Nosnosť

Schopnosť uniesť sneh

Neschopnosť uniesť sneh

Farba strechy

Všetky možné farby

K dispozícii obmedzená škála farieb pre
strechu z látkovej clony
V-SV-S-SZ-Z: žalúzie kolmo na
stenu.
JZ-J-JV: žalúzie paralelne so
stenou.
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VERANDA
Je zastrešenie terasy napríklad radu Camargue alebo Algarve podobné ako pri verande?
Nie! Veranda je prístavba obývaného priestoru, ktorá je uzatvorená sklenenými tabuľami a vytvára priestor,
ktorý je plne chránený pred vetrom a vodou. Na rozdiel od nej je zastrešenie terasy otvorenou hliníkovou
konštrukciou so strechou s rotačnými hliníkovými žalúziami (možnosť kombinovania s bočnými panelmi),
ktorý primárne ponúka úkryt pred slnkom a do určitej miery i pred zlým počasím. Klíma pod zastrešením
je v zásade zhodná s klímou vonku, vďaka čomu si môžete užívať okolie, nasávať vône a tešiť sa z farieb
a zvukov v záhrade.
V spodnej časti žalúzií sa v chladnom počasí môže vytvárať kondenzát.
Z toho dôvodu je najlepšie umiestniť pod zastrešenie radu Camargue alebo Algarve záhradný nábytok
odolný proti poveternostným podmienkam.

JE MOŽNÉ ZABEZPEČIŤ ZASTREŠENIE TERASY ZNAČKY RENSON® NA MIERU?
Všetky zastrešenia značky Renson® sa vyrábajú na mieru, a to v milimetrovej škále bez potreby príplatkov.
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AKÉ SÚ MAXIMÁLNE ROZMERY?
Závisí to od typu zastrešenia. Pozrite tabuľku s výrobkami uvedenú v tejto brožúre. Daná tabuľka uvádza
možné rozmery jedného strešného modulu. Moduly je možné spájať s cieľom dosiahnuť väčšie rozmery.
AKÉ FAREBNÉ PREVEDENIA SÚ MOŽNÉ?
V prípade texturovaných povlakov je bez príplatku k dispozícii 100 RAL farieb.
To vám umožní zvoliť farbu zastrešenia vašej terasy, ktorá sa napojí na váš dom. Žalúzie si taktiež môžete
zvoliť bez príplatku v 100 RAL farbách líšiacich sa od farby konštrukcie.
MUSÍ SA ZASTREŠENIE VŽDY UMIESTŇOVAŤ PROTI STENE ALEBO AKO VOĽNE STOJACA KONŠTRUKCIA? NEEXISTUJE AJ INÁ MOŽNOSŤ?
Zastrešenia so strešnou žalúziou (Camargue Line a Algarve) je možné postaviť ako samostatne stojacu
konštrukciou alebo proti budove.
Zastrešenia, ktoré sú pod uhlom a majú látkovú strechu alebo strešnú clonu, je možné postaviť iba proti
domu alebo inej konštrukcii.
Strechy Aero sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli zabudovateľné do novej alebo existujúcej opornej
konštrukcie.
NEBLOKUJÚ STREŠNÉ ŽALÚZIE PRÍLIŠ VEĽA SVETLA?
Pri žalúziách máte plnú kontrolu nad intenzitou svetla.
Keď sú zatvorené, neprechádza žiadne svetlo. Ak chcete viac svetla, mohli by ste si ešte nainštalovať
niekoľko sklenených alebo LED žalúzií.
Keď žalúziami mierne pootočíte, viete rýchlo vpustiť dnu značné množstvo svetla.
V prípade riešenia Camargue Skye viete nielen otáčať žalúzie, ale ich aj posúvať do jednej strany. Tým
dosiahnete úplne otvorenú strechu.
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Je strešná žalúzia úplne vodoodolná?
Okrem ochrany pred slnkom zabezpečujú strešné žalúzie a strechy Fixscreen úplnú ochranu pred dažďom.
Mali by ste však pamätať na to, že zastrešenie terasy je otvorenou hliníkovou konštrukciou. Nejde teda o
verandu. Nábytok a podlahy musia byť preto vhodné na použitie v exteriéri.
AKÉ SÚ MOJE MOŽNOSTI V SÚVISLOSTI SO ZASTREŠENÍM TERASY?
Zastrešenia Renson® je možné vybaviť širokou škálou doplnkov či príslušenstva, čím je možné ho úplne
doladiť podľa vášho vkusu. (clona Fixscreen, posuvné panely Loggia, sklenené posuvné panely, osvetlenie, kúrenie, hudba atď.)
VIEM VYUŽÍVAŤ MOJE ZASTREŠENIE TERASY AJ POČAS INÝCH ROČNÝCH OBDOBÍ?
Určite! Najlepšie je vybaviť zastrešenie vhodnými bočnými prvkami (Fixscreen, Loggia alebo sklenené
posuvné panely). Osvetlenie a kúrenie sú taktiež jedny z možností užívania si zastrešenia v každom ročnom období.
AKO BY SOM MAL/MALA ČISTIŤ ZASTREŠENIE TERASY?
Vaše zastrešenie terasy bude roky vystavené živlom - v čase i nečase. Ak si ho chcete užívať optimálne
po celý čas, odporúčame vám jeho čistenie produktmi súpravy určenej na údržbu od spol. Renson. Tieto
produkty súpravy určenej na údržbu zaistia rovnakú intenzitu farieb po mnohé roky a poskytnú dodatočnú ochranu pred kyslými dažďami, morským vzduchom a UV žiarením (zároveň sa predĺži záruka na
ročné používanie).
ZVYŠUJE ZASTREŠENIE HODNOTU MÔJHO DOMU ALEBO POZEMKU?
Samozrejme. Oficiálne odhady počtu domov s nainštalovaným zastrešením terasy značky Renson® sú
zahrnuté i do ceny majetku.
Investovaním do zastrešenia Renson® si teda okamžite zvýšite hodnotu svojho domu!
NEMÔŽE BYŤ POD STREŠNOU ŽALÚZIOU PRÍLIŠ HORÚCO?
Strešné žalúzie neponúkajú iba ochranu pred slnkom. Majú zároveň i odvetrávaciu funkciu. Keď sa vzduch pod zastrešením príliš ohreje, je možné zabezpečiť vetrací účinok jednoduchým jemným pootočením
žalúzií, aby tak mohol teplý vzduch odísť cez strechu.
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NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA
ZASTREŠENÍ TERÁS ZNAČKY RENSON®...

AKO DLHO POTRVÁ, KÝM OHRIEVAČ DOSIAHNE MAXIMÁLNU HODNOTU?
Keďže pracujeme s krátkovlnovým systémom, ohrievač dosiahne maximálne tepelné žiarenie takmer okamžite. Krátkovlnové vyžarované teplo hneď pocítite, podobne ako v prípade slnečného žiarenia. Ohrievajú sa predmety a nie priestor. Dlhovlnové infračervené
ohrievače majú dlhší čas nahriatia než krátkovlnové. Na prenášanie tepla potrebujú vzduch. V závislosti od teploty okolia, veľkosti zastrešenia, toho, či je zavreté alebo nie atď., to
môže občas trvať, kým pocítite maximálne vyžarované teplo.

AKÁ JE HLUČNOSŤ DAŽĎA DOPADAJÚCEHO NA ZASTREŠENIE TERASY?
Hlučnosť dažďa závisí v značnej miere od intenzity dažďa a nie je ju ľahké kvantifikovať. Pri
zastrešení so strešnými clonami je hlučnosť porovnateľná s hlučnosťou dažďa dopadajúceho na stan. Pri zastrešení so strešnými žalúziami budete počuť tlmený kovový zvuk. Keďže používame dvojstenné žalúzie, zvuk nebude taký ostrý ako v prípade jednostenných
žalúzií. Pri zastrešením s pevnou strechou (Algarve Line Canvas a Aero Canvas) dopadá
dážď priamo na oceľovú strechu. Strešná vrstva chrániaca pred kondenzátom mierne tlmí
dopadajúci dážď, takže zvuk nie je príliš ostrý. Hlučnosť pri pevnej streche je možné porovnať s hlučnosťou pri strešnej žalúzii pri rovnakom objeme zrážok.

Tepelný účinok pri nahriatí 1 strany
(6 x 4 m formát)

Tepelný účinok pri nahriatí 2 strán
(6 x 4 m formát).

DOKONALÉ MIESTO PRE OHRIEVAČ
Dokonalým miestom pre ohrievač je pozícia oproti pevnej stene, aby ste si tak vedeli užívať odrážajúce sa teplo.

3

7

VYKUROVANÉ UZAVRETÉ PRIESTORY
Aby ste si mohli ohrievač naplno užiť, odporúčame vám pridať komponenty (ako sú sklenené steny, clona Fixscreen atď.), ktoré uzatvoria boky zastrešenia terasy.

3

7

JE MOŽNÉ MANIPULOVAŤ SO STREŠNÝMI ŽALÚZIAMI AJ ZA MRAZIVÉHO POČASIA?
Ak nie sú žalúzie plne zatvorené, môžete s nimi naďalej manipulovať aj v prípade námrazy.
Ak sú plne zatvorené, kondenzát medzi žalúziami môže spôsobiť, že k sebe primrznú. V
takom prípade by ste so strechou nemali manipulovať.

NEBUDÚ MI CLONY FIXSCREEN BRÁNIŤ VO VÝHĽADE?
Priehľadnosť clôn Fixscreen má vplyv na množstvo svetla, ktoré odrážajú. Za jasného
slnečného počasia je takmer nemožné pozerať zvonku do zastrešenia terasy. Na druhej
strane, keď večer zapnete LED osvetlenie, ľahko budete vedieť spoza zastrešenia pozerať
na okolie. Tmavšie sfarbená clona odrazí menej svetla a zároveň bude priehľadnejšia ako
svetlá clona. Naše sklovláknité látky Privacy sú tkané hustejšie (1 % otvorenosť), čo znamená, že i tmavšie sfarbená látka je menej transparentná.
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AKO DLHO TRVÁ INŠTALÁCIA ZASTREŠENIA TERASY?
Zvyčajne trvá inštalácia zastrešenia iba jeden deň. V závislosti od množstva možností a
prídavných prvkov môže inštalačný proces trvať dva dni. To nezahŕňa základové práce.

CAMARGUE® LINE

ZABUDOVANÝ ODVOD VODY SO
SILNÝM PRIETOKOM VZDUCHU
Cez široké kanály na žalúziách tečie voda
do odkvapu s rozdeľovačmi zabraňujúcimi rozstreku vody pred jej vypustením cez
PVC odvodné rúry zapracované do stĺpov.

Camargue Line predstavuje sériu inovatívnych zastrešení s modulárnou konštrukciou, ktorú je možné
podľa potreby rozšíriť či predĺžiť prípadne zatvoriť zo všetkých strán pomocou zabudovania bočných
prvkov.
CAMARGUE LINE ZAHŔŇA DVA TYPY ZASTREŠENÍ:
• Camargue: s otočnými žalúziami
• Camargue Skye: s rotačnými a posuvnými žalúziami

DVOJSTENOVÉ ŽALÚZIE PRE
EXTRA SILU

BLOKOVÉ PREVEDENIE
Rozšíriteľné na viaceré sekcie strechy, a
to i po prvotnej inštalácii. Konštrukciu je
možné donekonečna rozširovať/predlžovať tak na strane rozostupu, i na strane
otáčania, čím je možné pokryť rozsiahle
povrchové plochy.

Nosnosť: 200 kg/m2
ZVÁRANÉ HLINÍKOVÉ
ODKVAPKÁVAČE S PRÁŠKOVÝM
NÁTEROM LADIACIM S FARBOU
STREŠNEJ ŽALÚZIE

TUBUS LÁTKOVEJ ROLETY PLNE
ZAČLENENÝ DO KONŠTRUKCIE

ŠPECIÁLNE VYVINUTÉ
OHRANIČENIE ODKVAPU

Žiadna viditeľná kazeta, ktorá by narúšala
estetiku.
SPODNÁ TYČ SA STRATÍ V
KAZETE

Camargue® + Camargue Skye®

Camargue® + Camargue Skye®

Zabraňuje zamočeniu terasy a
nábytku, keď sa žalúzie otvoria
po daždi.

BOČNÉ VODIACE KANÁLY CLONY
FIXSCREEN ZAPRACOVANÉ DO STĹPOV
Estetické včlenenie do konštrukcie Camargue.

F2 TECHNOLÓGIA
V prípade rozťažného systému, ktorý zabezpečuje pevnosť
opornej konštrukcie, ostáva Camargue Line stabilný i pri silných
vetroch.

Camargue®
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Camargue® + Camargue Skye®

S-DRIVE TECHNOLÓGIA
Spoľahlivá a trvácna technológia otáčania a posúvania

VRETENO PRE POSUVNÉ ŽALÚZIE

SYNCHRONIZOVANÝ POHON NA
OBOCH STRANÁCH ŽALÚZIÍ

VOZÍKY NA KOĽAJNIČKÁCH
ZABEZPEČUJÚ HLADKÝ A STABILNÝ
POHYB

Dokonca i v prípade asymetrického
zaťaženia dôjde k hladkému otvoreniu
a zatvoreniu strechy.

Každá žalúzia je poháňaná samostatne.

SILNÉ DVOJSTENNÉ ŽALÚZIE SÚ
SCHOPNÉ ZVLÁDNUŤ I ŤAŽKÚ
SNEHOVÚ POKRÝVKU
SYSTÉM „JAZDNEJ SÚPRAVY“
(INÉ ZNAČKY NA TRHU)

RENSON® S-DRIVE

Iba prvá žalúzia (lokomotíva) je poháňaná a ostatné
žalúzie (vagóny) sú pasívne poťahované.

Maximálne zaťaženie motora

S-drive
Zaťaženie
motora

Princíp „jazdnej súpravy“
Pohyb

STRECHA JE PO ZATVORENÍ
ÚPLNE PLOCHÁ

Pohon vretenom, ktoré rovnomerne rozdeľuje ťahovú silu naprieč všetkými žalúziami.
S2

S1

ŽIADNE MEDZERY MEDZI
ŽALÚZIAMI
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HEXAGONÁLNY HRIADEĽ NA
ROTÁCIU ŽALÚZIÍ

INŠTALAČNÉ MOŽNOSTI CAMARGUE LINE
®

TYPY INŠTALÁCIE
V prípade radu Camargue existujú dva typy inštalácie: samostatne stojaca konštrukcia a montáž proti
fasáde.

ZAČLENENÁ CLONA FIXSCREEN®
Začlenením tejto vertikálnej ochrany pred slnkom, clony Fixscreen
s oknami Crystal alebo bez nich, môžete s cieľom maximalizovať
výhľad, vytvoriť ďalší vonkajší priestor, v ktorom budú užívatelia
chránení pred slnkom, dažďom a vetrom. Tieto clony sú dostupné
v 50 farbách a umožňujú vám prispôsobiť si Camargue Line. Tým si
budete vedieť vytvoriť atmosféru podľa svojho želania.

Camargue Line je vybavený začlenenou
clonou Fixscreen na strane Span a Pivot
(roztiahnutie a otáčanie).

Montáž proti fasáde: rám je umiestnený tak, aby bol jednou
alebo dvoma stranami opretý o základnú alebo opornú
konštrukciu.
Vertikálne stĺpy potom podopierajú zvyšnú časť.
Žalúzie je možné umiestniť rovnobežne alebo kolmo na opornú
konštrukciu.
Posuvný panel Loggia: Loggiawood
Loggiawood Privacy. Loggiascreen
Canvas. Loggiaiu. Loggiaiu Privacy

Sklenený posuvný panel +
začlenená clona Fixscreen

Lahký prechod Loggia Easy
Passage: Loggiascreen Canvas.

Pevné steny Linius: plný prechod
Výška alebo želaná výška + pevná stena
Linarte

Sklenené (typ Glass) posuvné panely

Závesy

SPOJITEĽNOSŤ
V snahe pokrytia väčšej plochy je možné spájať Camargue Line pomocou väčších rozťahovacích alebo
otočných prvkov. V takom prípade bude použitý spojovací bočný nosník.

Camargue Skye 2-dielny, spájaný
na strane otáčania, podobný ako
posuvný smer a orientácia

2-dielny, spájaný na strane
rozťahovania

MONTÁŽNE ZÁKLADNE
Montážne základne môžu byť viditeľné (či ide o konštrukcie umiestňované proti budove alebo nie), neviditeľné alebo zalievané. V prípade použitia vkladaných bočných prvkov alebo osadenia riešenia na
miestach so silnými vetrami sú k dispozícii zosilnené viditeľné i neviditeľné montážne základne, ktoré sú
zárukou
extra stability,Zichtbare
ktorúmontagevoet
si konštrukcia
vyžaduje.
ZichtbareZichtbare
montagevoetmontagevoet
montagevoet
Onzichtbare montagevoet
montagevoet
Ingegoten montagevoet
OnzichtbareZichtbare
montagevoet
Ingegoten

Zichtbare Zichtbare
montagevoet
Zichtbare Zichtbare
montagevoet
montagevoet
montagevoet
Zichtbare montagevoet
(niet tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)
(niet tegen(niet
constructie)
constructie)
(pivot of span
constructie)
tegen constructie) (pivot of span
(pivottegen
of span
tegen constructie)
(pivottegen
of span
tegen constructie)

Ingegoten montagevoet

Camargue Skye 2-dielny, spájaný
na strane rozťahovania, opačný ku
posuvnému smeru a orientácii

400

Camargue spájaný na strane
otáčania a/alebo rozťahovania

Onzichtbare montagevoet

(pivot of span tegen constructie)

Viditeľná montážna základňa
Afvoer - Span of Pivot

Neviditeľná montážna základňa
Afwerkingsprofiel
doorgang waterafvoer
ø54

400

Camargue spájaný na strane
otáčania

Liata montážna základňa
Hoogte afvoerbuis
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Samostatne stojaca konštrukcia:
rám Camargue podopierajú štyri
vertikálne stĺpy

400
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MOŽNOSTI PRISPÔSOBENIA POŽIADAVKÁM ZÁKAZNÍKOV
Camargue Line môže byť po bokoch a/alebo z prednej strany vybavený rôznymi prvkami. Pridaním bočných prvkov vytvoríte nekonečné možnosti prispôsobovania si daného riešenia.

ALGARVE® LINE
DVOJSTENOVÉ ŽALÚZIE PRE
EXTRA SILU
Nosnosť: 100kg/m²

Algarve Line predstavuje sériu elegantných hliníkových zastrešení terás, ktoré je možné zatvoriť pomocou
povrchovo inštalovaných bočných prvkov.

ZVÁRANÉ HLINÍKOVÉ ODKVAPKÁVAČE
S PRÁŠKOVÝM NÁTEROM LADIACIM S
FARBOU STREŠNEJ ŽALÚZIE

ALGARVE LINE ZAHŔŇA DVA TYPY ZASTREŠENÍ:
• Algarve: s rotačnými hliníkovými strešnými žalúziami na reguláciou slnečného žiarenia a vetranie.
• Algarve Canvas: s horizontálnou pevnou strechou s odvádzaním vody a esteticky ukončenou nižšou
strechou vytvorenou z kvalitne napnutej látky s využitím Fixscreen technológie.
Algarve

®

ŠPECIÁLNE VYVINUTÉ OHRANIČENIE
ODKVAPU

MINIMALISTICKÝ DIZAJN
Dokonalé profily a neviditeľné skrutkové spoje
kombinované kvôli vytvoreniu elegantnej konštrukcie. V prípade strešnej žalúzie Algarve umožňuje
osadenie motora na vrch rámu zachovať celkovú
estetickú stránku.
SPÁJANIE DVOCH DIELOV
Na vytvorenie maximálne 6 x 6 rozpätia bez pridania dodatočných stĺpov je možné spojiť dve sekcie
strechy. Sekcie strechy je možné vybaviť strešnou
žalúziou alebo strešným plátnom, prípadne kombináciou týchto dvoch prvkov. Nie je potrebné, aby
mali obe sekcie strechy tú istú povrchovú úpravu.
BOČNÉ PRVKY UCHYTENÉ O POVRCH
Na povrch konštrukcie je možné uchytiť clony
Fixscreen, sklenené posuvné panely, Loggia panely, pevné steny alebo exteriérové závesy.

ODVÁDZANIE VODY PEVNOU HORNOU
STRECHOU
Vybavené zachytávačmi listov na predchádzanie zablokovaniu a vrstvou proti tvorbe kondenzátu, aby sa zo spodnej strany strechy netvorili
kvapky.
ZABUDOVANÁ SÚSTAVA NA ODVOD VODY
Cez odkvapy umiestnené po celej konštrukcii
Algarve® Canvas

PEVNÁ ODVODNENÁ HORNÁ STRECHA
Vyrobená z profilovaných oceľových plechov
Nosnosť: > 100kg /m²

ESTETICKÁ ZNÍŽENÁ STRECHA
Vyrobená z dôkladne napnutej látky
za použitia Fixscreen technológie

F2 TECHNOLÓGIA

Algarve®

V prípade bezpečného upínacieho
systému, ktorý zabezpečuje pevnosť
opornej konštrukcie, ostáva Algarve
Line stabilný i pri silných vetroch.

DOKONALÉ ZAKONČENIE
Tesniaci profil zabráni vniknutiu špiny
a hmyzu
Algarve® Canvas
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Zabraňuje zamočeniu terasy a nábytku, keď sa
žalúzie otvoria po daždi.

INŠTALAČNÉ MOŽNOSTI ALGARVE® LINE
MOŽNOSTI PRISPÔSOBENIA POŽIADAVKÁM ZÁKAZNÍKOV

Loggia
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Algarve - samostatne stojaca
konštrukcia

Sklenené (typ Glass) posuvné
panely

Algarve Canvas - samostatne stojaca konštrukcia

Pevná stena Linius
Algarve - inštalácia proti fasáde

Závesy

Algarve Canvas - inštalácia proti fasáde

RADA

Algarve Line s jednou alebo dvomi clonami kombinovanými s 2 Lineo LED je k dispozícii ako cenovo dostupný
balík Comfort Pack.

K povrchu prichytená Clona
Fixscreen

ALGARVE® FIXSCREEN®
Na to, aby bolo možné zavrieť
boky v prípade radov Algarve
alebo Lapure, sú tieto kombinovateľné s pevnou stenou
Fixscreen. To umožní umiestnenie kazety s ochranou pred
slnkom pod rámové profily,
čím by sa dokonale prepojila
so základnou konštrukciou.

RADA
Vďaka svojmu inteligentnému dizajnu môže byť riešenie Algarve Canvas rozšírené/predĺžené. Zatvorením stien môžete taktiež vytvoriť priľahlý skladovací priestor. Takýmto spôsobom si môžete
bezpečne uskladniť bicykle, záhradný nábytok, kosačku atď., a inak využiť priestor vo vašom dome.
Prístavbu ku prístrešku na autá Algarve Canvas môžete postaviť po dĺžke alebo po šírke prístrešku:

Príklad predĺženia: 7 x 5,5 metrov

Príklad rozšírenia:
5 x 5,5 metrov

SPOJITEĽNOSŤ
Algarve Line je možné spájať z dvoch častí (po šírke) tak, aby bolo možné pokryť povrchovú plochu až
6 x 6,05 m bez potreby použitia medzistĺpov brániacich výhľadu. Navyše je možné spájanú verziu radu
Algrave vybaviť strešnou žalúziou na jednej časti a fixnou strechou na časti druhej.

Algarve - 2-dielny, spájaný na rozťahovanej strane

Algarve spájaný s Algarve Canvas

Algarve Canvas - 2-dielny, spájaný
na strane otáčania
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TYPY INŠTALÁCIE
Algarve Line zahŕňa dva možné typy inštalácie: samostatne stojacu konštrukciu a montáž proti fasáde.

AERO® LINE

F2 TECHNOLÓGIA
Každá žalúzia je zaistená o rám s cieľom
vytvoriť silnú a stabilnú konštrukciu

Aero Line predstavuje sériu funkčných striech na mieru (pri mm rozdieloch), ktorá sa nádherne začlení do
pevnej konštrukcie.
AERO LINE ZAHŔŇA DVA TYPY ZASTREŠENÍ:
• Aero: s otočnou strešnou žalúziou
• Aero: s horizontálnou pevnou strechou s odvádzaním vody a esteticky ukončenou nižšou strechou
vytvorenou z kvalitne napnutej látky s využitím Fixscreen technológie.

PREDCHÁDZANIE ROZSTREKU
Pomocou zabudovaného systému kanálikov s
rozdeľovačmi na vedenie vody.

Vybavené zachytávačmi listov na
predchádzanie zablokovaniu

VYSOKÝ PRIETOK ODVÁDZANEJ VODY
Cez široké odkvapy

ZABUDOVANÁ SÚSTAVA NA ODVOD
VODY
Cez odkvapy umiestnené po celej
konštrukcii

Aero®

Aero® Canvas

KEFKY ZABEZPEČUJÚ JEMNÉ ZATVÁRANIE
ŽALÚZIE A ZABRAŇUJÚ ICH PRIMRZNUTIU
V POLOHE ZATVORENIA
ESTETICKÁ HORIZONTÁLNA
ZNÍŽENÁ STRECHA

DVOJSTENOVÉ ŽALÚZIE PRE
EXTRA SILU

Strop napnutý pomocou technológie
Fixscreen na vonkajšie použitie

Nosnosť: 100kg/m²
ZVÁRANÉ HLINÍKOVÉ ODKVAPKÁVAČE
S PRÁŠKOVÝM NÁTEROM LADIACIM S
FARBOU STREŠNEJ ŽALÚZIE
ŠPECIÁLNE VYVINUTÉ OHRANIČENIE
ODKVAPU

Aero® Canvas

Aero®

Zabraňuje zamočeniu terasy a nábytku, keď sa žalúzie otvoria po daždi.
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ODVÁDZANIE VODY PEVNOU
HORNOU STRECHOU

INŠTALAČNÉ MOŽ LAPURE®

LAPURE®
Minimalistické zastrešenie vybavené strechou Fixscreen odolnou proti vode a vetru a zabezpečujúcou
otvorený panoramatický výhľad. Možnosť zatvorenia riešenia pomocou povrchovo osádzaných bočných
prvkov.
VODOODOLNÁ PRIESVITNÁ LÁTKA

TYPY INŠTALÁCIE
1 STREŠNÁ SEKCIA

TRVÁCNA VNÚTORNÁ KOĽAJNIČKA S
TECHNOLÓGIOU HLADKÉHO POHYBU

Bez presahu strechy
(s „koncovými stĺpmi“)

S presahom strechy
(s „posunutými stĺpmi“)

Pre hladkú, trvácnu a tichú prevádzku zipsovej technológie

Záruka odolnosti proti silným vetrom do 100
km/hod.

3 STREŠNÉ SEKCIE

2 STREŠNÉ SEKCIE
MOŽNÉ VIACNÁSOBNÉ SPÁJANIE
Je možné jeho viacnásobné spájanie s
cieľom pokryť veľké povrchové plochy.
ZABUDOVANÝ SYSTÉM ODVÁDZANIA
VODY SPODNOU TYČOU A BOČNÝMI
VODIACIMI KANÁLIKMI
Odvod vody i v prípade plne zatvorenej
strechy

VODA SA ODVÁDZA CEZ STĹPY

MOŽNOSTI PRISPÔSOBENIA POŽIADAVKÁM ZÁKAZNÍKOV

MOŽNÉ POSUNUTIE STĹPOV

NIČÍM NERUŠENÝ PANORAMATICKÝ
VÝHĽAD
Žiadna viditeľná predná tyč pri zatiahnutí
látky

Lapure so začlenením clony Fixscreen
a posuvných dverí pri bočnom použití
clony Loggia Screen Canvas

Rad Lapure „Classic Line“ vytvára
klasický, resp. tradičný štýl pridaním
dekoračných prvkov ako sú, štylizované stĺpy a ornamenty v tvare gulí
alebo diamantov.

2 sekcia strechy medzi 4 až
6 m: vrátane priečnika (s alebo bez
LED)
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SYMETRICKÝ ZIPS JE ZÁRUKOU
VYSOKEJ ODOLNOSTI PROTI VETRU

KOHO KONTAKTOVAŤ
OHĽADNE VÝROBKOV RENSON®?
V snahe zaručiť sa za to, že naše vysokokvalitné a trvácne clony sú taktiež profesionálne
nainštalované, sme vybudovali sieť dobre vyškolených ambasádorov a inštalatérov.

PLÁNUJETE STAVAŤ ALEBO MODERNIZOVAŤ? NAVŠTÍVTE NAŠE VÝSTAVNÉ
PRIESTORY V BELGICKU.
Otvorený je EXIT 5.
Pondelok až piatok: Pondelok až piatok: 8.30 - 12.00 a
13.30 - 18.00
Sobota: 9.00 - 12.00
Dohodnite si schôdzku telefonicky na čísle 056 62 96 87
alebo online na stránke www.exit5.be

AMBASÁDORI SPOL. RENSON® predvádzajú naše produkty vo svojich výstavných
priestoroch a zaisťujú, že je všetko správne a profesionálne usporiadané. Zároveň sú taktiež zárukou odborného popredajného servisu.

Pozri taktiež www.renson.eu

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgicko
www.exit5.be

PREMIUM
AMBASSADOR

VÝSTAVNÉ PRIESTORY V AMERICKOM
NEW YORKU
Ernest NY • 255 5th Avenue • 6th Floor • NY 10016
+1 310 658 4878 • www.ernestny.com

VÝSTAVNÉ PRIESTORY V ČÍNSKOM
ŠANGHAJI
No 33, Lane 672, Changle Rd
Jingan District
Šanghaj, Čína
Tel: +86 21 6418 2566
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PRÉMIOVÍ AMBASÁDORI SPOLOČNOSTI RENSON®
Ide o ambasádorov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti predaja a inštalácie výrobkov
spol. Renson®. Tí sú neustále informovaní o celom sortimente a sú zárukou tej najvyššej
profesionálnej pomoci.
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Všetky vyobrazené fotografie sú iba ilustračné, pričom ide iba o jeden z mnohých spôsobov ich používania. Skutočný výrobok sa môže líšiť od vyobrazenia v
dôsledku jeho úprav. Renson® si vyhradzuje právo na technické zmeny zobrazených výrobkov.
Najnovšie brožúry sú k dispozícii na stiahnutie na www.renson.eu

OBJAVTE VŠETKY NAŠE RIEŠENIA NA
WWW.RENSON.EU PRE:
RENSON Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11
info@renson.eu
www.renson-outdoor.com
®
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