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Algarve pergola fra Renson er en meget eksklusiv og moderne
konstruktion af meget høj kvalitet.
Denne pergola kan leveres som fritstående model, eller som vægmonteret model, så man kan skabe sin egen yndlingsplads i haven
eller ved huset.
Lamellerne er motoriserede (kan dreje/tippe) og når lamellerne er
helt lukket er overdækningen vandtæt.
Regnvand drænes fra lameller ud i rammen og ud igennem ben.
Det er muligt at tilkoble en regnsensor, så taget selv lukker i regnvejr - så kan man nemt lade sine hynder blive ude på havemøblerne.
Der er valgfri farve på hele pergola’en og det er muligt at kombinere farver på ramme/ben og lameller uden merpris.
Som standard leveres denne pergola med Seaside Quality A coating, så den er egnet til kystnære områder.
Der er 10 års garanti på lakeringen fra Renson Outdoor produkter.
Som tilvalg kan man bestille sin Algarve med integreret LED-belysning i enten rammerne eller i lamellerne.
Er man nervøs for at en Algarve vil tage for meget dagslys inde i
huset, kan man vælge at få op til 5 af lamellerne som glaslameller Lineo Luce.
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Classic Look
En Renson Algarve kan leveres med “classic look” hvor man eftermonterer profiler på toprammen og pergolaen leveres
med en anden type ben med profiler/spor. Dette giver pergolaen et lidt ældre og mere romantisk look.

Opbygning / Tilbehør
Muligt tilbehør til en Renson Algarve
- Regnsensor.
- Solsensor/vindsensor.
- LED-belysning i ramme.
- LED-belysning i lameller.
- Varmelamper.
- Fixscreens i siderne.
- Udvendige gardiner.
- Glaslameller i taget.
- Foldeglas i siderne.
- Skydedøre/skydeglas i siderne.
- Fast glas i siderne.
- Skydeskodder i siderne.
- Fast væg i siderne evt. med døre.
- Lameller i træ-look (coating).
Farver / Lakering

Renson Algarve Classic Look

En Renson Algarve leveres til dig i din yndlingsfarve. med andre ord er der valgfri farve på hele overdækningen, hvor alt
synligt aluminium er pulverlakeret. Det er muligt at kombinere farver på ramme/ben og lameller uden merpris.
Lakeringen udføres altid som texturlakering (ridsefri). Denne lakering har en ru overflade, og er meget slidstærk. Det er
muligt at få sin Renson Algarve leveret som normal glat lakering, men dette er imod merpris og anbefales normalt ikke da
denne type lakering er noget mere sart mht. ridser og snavs.
En pergola fra Renson leveres altid med “Seaside Quality A” lakering uden merpris. Dette er en forbehandling eller en
forcoating af det aluminium der skal lakeres, hvor man påfører min. 2 gr/m2 af en meget søstærk grundlak. Herefter
påføres den valgte overfladelak som pulverlakering. Pga. grundlakken kan en Renson Pergola sagtens monteres i meget
kystnære områder eller andre områder med mange salte i luften.
Byggetilladelse ?
Når man overvejer at anskaffe sig en Algarve, er der flere ting man skal undersøge. For det første tæller denne pergola
som en småbygning, og her er der flere ting man skal have i sine overvejelser. Som grundregel skal man søge
byggetilladelse hos kommunen, hvis man har mere end 50 m2 småbygninger på sin grund. Småbygninger er bl.a. garage,
carport, brændeskur, udhus, terrasseoverdækninger mm. Vi anbefaler altid at man tager fat i sin egen kommune, da der
udover reglerne i byggereglement kan være lokalplaner, servitutter, regler i grundejerforeninger mm der skal overholdes.
Man har som ejer af fast ejendom pligt til at oplyse kommune om ændringer på grunden som eksempelvis opførelse af
overdækket terrasse.
Da ansøgning om tilladelse til at opføre en terrasseoverdækning, kører igennem NEM-ID, kan vi ikke ansøge for vores
kunder mere, som vi kunne før.
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Mulige dimensioner og opbygning
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Udf

ald

Udf

ald

/ Dy

bde

/ Dy

dde

bde

Bre

Passagehøjde

Passagehøjde

de
Bred

Single anlæg

Dobbelt anlæg

Bredde: 800 mm til 4500 mm
Udfald: 680 mm til 6055 mm
Udfaldet er afhængigt af antal lameller og
ændres med 215 mm ad gangen.
Passagehøjde: 375 mm til 2800 mm
Topramme+lameller+motor fylder 360 mm
Maksimum totalhøjde: 3160 mm

Bredde: 1600 mm til 6000 mm
Udfald: 680 mm til 6055 mm
Udfaldet er afhængigt af antal lameller og ændres med
215 mm ad gangen.
Passagehøjde: 375 mm til 2800 mm
Topramme+lameller+motor fylder 360 mm
Maksimum totalhøjde: 3160 mm

Montagemetoder

Single anlæg

Dobbelt anlæg

Fritstående

Vægmonteret på 2 sider

Fritstående

Vægmonteret på 2 sider

Vægmonteret på 1 side

Vægmonteret på 1 side

Vægmonteret på 1 side

Vægmonteret på 1 side

Lamelorientation
Type 1: Solafskærmende

Type 2: Lukker lyset ind

Lamelorientationen skal besluttes ved bestilling og har betydning for hvor på pergolaen motoren placeres. Motoren “trækker” altid i lamellerne når de skal åbnes, og vil
derfor blive placeret i S1-enden ved type 1 og ved S2-enden ved type 2.
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Proﬁler

Udfald (pivot)

Topramme for fritstående modeller

Topramme for vægmonterede modeller

Tværsnit for ben

Lamelprofil

Bredde (span)
Lameller

Ben

Fodbeslag
“Usynlig”
Ikke til fritstående anlæg

Til montage imod mur

Standard fodplade

Dræning af vand
Vandet der lander på lamellerne ledes ud i rammerne og ned igennem ben. Generelt anbefaler vi at der
laves dræn i mindst 2 ben, hvis dette er muligt. 1 ben bør højst afvande 16 m2 tag. Hvis det ikke er
muligt, er der risiko for at regnvandet løber over i rammerne.
Der er 3 muligheder for afløb til regnvandet i ben:
1) PVC-rør ud af en af siderne i ben 66 mm fra terræn til center - standard. (se skitse)
2) PVC-rør ned igennem fodbeslag til faskine eller lign - standard. (ikke mulig ved “usynlig” fodplade)
3) PVC-rør i ud af en af siderne i valgfri højde - ikke standard.
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Renson® er producent og leverandør af innovative koncepter og produkter, som er med til at skabe sunde og komfortable udeog inden-dørsmiljøer. Med et minimalt energiforbrug og attraktive moderne designs er du sikret en fremragende løsning – både i
hjemmet, på kontoret eller hvor du ellers har mest brug for det.
Renson® producerer alle deres produkter selv i Waregem, Belgien og leverer til hele verden og er kendt for deres gennemtænkte
løsninger, det gennemtænkte design og fremfor alt den høje kvalitet.

Kvalitetsmarkiser.dk er dansk Renson ambassadør/partner indenfor screens, outdoor og projekt-solafskærmning.
Dette betyder at vi har flere års erfaring indenfor disse produktkategorier og kender produkterne fra Renson særdeles godt.
Vi tilbyder salg, service og montage på alle produkter fra Renson.
Hos Kvalitetsmarkiser.dk er god service en selvfølge, og vi tager altid udgangspunkt i at tilbyde den bedst mulige løsning til den
enkelte opgave.
Find mere information og se referencer på www.kvalitetsmarkiser.dk

DANSK RENSON AMBASSADØR

- SCREENS
- OUTDOOR
- PROJEKTER
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