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Beskyt dig selv imod sol, regn, vind og kulde 

imens du er udendørs!

Den minimalistisk designede Renson Camargue forvandler din terrasse 

til dit absolutte yndlingssted. Med et let tryk på fjernbetjeningen kan 

man åbne eller lukke lamellerne i taget, så man selv bestemmer hvor 

meget lys der skal komme ind.

Fjernbetjeningen kan desuden styre Fixscreens i siderne, indbygget 

LED-lys, varmelamper mm. 

Når lamellerne er lukkede er taget fuldstændigt vandtæt så man bliver 

ikke afbrudt i hyggen hvis der kommer en byge.

Det er muligt at tilkoble en regnsensor til motoren, så taget selv lukker 

når det regner. Så bliver havemøblerne ikke våde, og man er klar til det 

afstressende udeliv, så snart man kommer hjem fra arbejde.

Muligheden for at lukke siderne af med glas, screens, skodder mm. gør 

denne type overdækning utrolig egnet til vores danske klima, hvor det 

kan blæse en del.

Med det meget moderne og stilrene design, bejler Camargue til vores 

nyere minimalistiske byggestil, men man kan også sagtens lave en 

rigtig flot kontrast på et hus i den ældre byggestil.

Sammensæt selv en løsning så den passer 

perfekt til netop dit behov.

Listen over udstyr til en Camargue er meget omfattende, og man kan 

sammensætte den fuldstændig efter ens individuelle ønsker.

Der er valgfri farve på hele overdækningen og det er muligt at 

kombinere farver på ramme/stolper og lameller.

Af ekstraudstyr kan nævnes:

- LED-belysning i øverste remme pegende op på lameller

- LED-belysning i øverste ramme pegende ned på jorden

- LED-belysning integreret i ben

- LED- belysning monteret under lameller

- Indbygning af glaslameller der giver mere lys under overdækningen

- Fuldt integreret Fixscreen (vindstabil rullegardin)

- Fast glas i siderne

- Skydeglas i siderne

- Foldeglas i siderne

- Loggia skodder med lameller, screendug, perforeret stålplade mm.

- Strålevarmere der tændes/slukkes/reguleres på fjernbetjeningen.

- Marine-højtalere der kan leveres med Bluetooth receiver

- Coating af lameller i trælook

- Sammenkoblede anlæg

Renson Camargue med Fixscreen på siden

Renson Camargue med Loggia skodder på siderne
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Minimum bredde: 500 mm

Maximum bredde: 4500 mm

Minimum udfald: 1256 mm

Maximum udfald: 6200 mm - bredde > 4000 mm

Maximum udfald: 7060 mm - bredde < 4000 mm

Minimum passagehøjde: 415 mm

Maximum passagehøjde: 2800 mm

Totalhøjde med lukkede lameller:

Passagehøjde + 260 mm

Totalhøjde med åbne lameller i 90º:

Passagehøjde + 355 mm

Dræning af vand.

Regnvand drænes fra lameller og ud i toprammen. Herfra ledes det ned igennem stolperne, hvor man kan vælge at lede 

det ud på terræn eller ned i afløb til faskine eller lign. Ved anlæg over 16 m2 skal der minimum være afløb i 2 stolper.

Fodplader til stolper med skitser af dræntyper.

Synlig fodplade Delvis synlig 

fodplade

Delvis synlig 

fodplade

Usynlig fodplade Usynlig fodplade 

nedsunket
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Kombinationsmulighederne er nærmest uendelige når man snakker tilbehør og man kan sammensætte en Renson 
Camargue så den passer perfekt til ens behov. En løsning til alle 4 sæsoner!
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