ALGARVE
PERGOLA

®
RENSON ALGARVE
Renson Algarve Pergola er en eksklusiv, enkel og moderne konstruktion af meget høj kvalitet.
Pergolaen bestilles hjem til den enkelte opgave, måles op og sammensættes i samarbejde med dig og en af vores dytige konsulenter. Det bliver med andre ord din egen personlige løsning og det
er sjældent en opgave der er ens.
Algarve kan leveres som fritstående model, eller som facademonteret udgave hvor man sparer nogle stolper.
Lamellerne er motoriserede og kan tiltes. Når lamellerne er helt
lukket er overdækningen vandtæt.
Vand drænes fra lameller ud i rammen og ud igennem stolperne.
Det er muligt at tilkoble en regnsensor, så lamellerne i taget selv
lukker i regnvejr. Så kan man nemt lade sine hynder blive ude på
havemøblerne.
Du bestemmer selv farverne ud fra 400 standardfarver og du kan
sagtens kombinere farver på lamellerne i forhold til resten af pergolaen. Eksempelvis vil lyse lameller altid betyde mere lys under
pergolaen og ind i huset.
Alle pergola fra Renson leveres med speciel “Seaside Quality A”
´pulverlakering. Det betyder rent praktisk at der bliver påført et ekstra beskyttende lag special-lak under den normale lak, hvilket gør
den færdige løsning meget modstandsdygtig overfor vejret.
Der ydes altid 10 år lak-garanti på en pergola fra Renson.
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®
RENSON ALGARVE
Classic Look
En Renson Algarve kan som tilvalg leveres i classic look. Dette giver pergolaen et lidt ældre og mere romantisk look.
Rent praktisk er Algarve Classic en eftermontering af profiler på den originale Algarve ramme, så det er også muligt at få
eftermonteret.
Tilbehør
Der er rig mulighed for at sætte sit eget personlige præg på Algarve.
Muligt tilbehør til en Renson Algarve:
- Regnsensor.
- Solsensor/vindsensor.
- LED-belysning i ramme.
- LED-belysning i lameller.
- App-styring.
- Varmelamper.
- Indbyggede Fixscreens i siderne.
- Udvendige gardiner.
- Glaslameller i taget.
- Foldeglas i siderne.
- Skydeglas i siderne.
- Fast glas i siderne.
- Renson Loggia skydeskodder i siderne.
- Fast Linius wall i sider.
Renson Algarve Classic Look
- Lameller coated med trælook.
- Ekstra stolper så man eksempelvis kan lave en dør ind til pergolaen.
- Forskudte stolper i forhold til hjørnerne.
Bemærk at det ikke er muligt at indbygge glas-løsninger og/eller Loggia skodder og Fixscreens på samme side i en Algarve.
Ønsker man dette henvises til Camargue modellerne.

Byggetilladelse ?
Hvis man overvejer at anskaffe sig en Renson 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.
Vi er naturligvis altid behjælpelig med den tekniske dokumentation du skal bruge ved ansøgning eller anmeldelse til
kommunen.
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®
RENSON ALGARVE
Mulige dimensioner og opbygning
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Single anlæg

Dobbelt anlæg

Bredde: 800 mm til 4500 mm
Udfald: 680 mm til 6055 mm (7060 mm)
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
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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®
RENSON ALGARVE
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 stolperne. Generelt anbefaler vi
at der laves dræn i mindst 2 stolper, hvis dette er muligt. 1 stolpe 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 stolperne:
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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