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Beskyt dig selv imod sol, regn, vind og kuld
imens du er udendørs - og kør lameltaget fra når
det er godt vejr!!
Camargue Skye fra Renson er den mest fleksible terrasseoverdækning
der findes. Via app kan man åbne eller lukke lamellerne i taget, så man
selv kan styre hvor meget lys der skal komme ind og ønsker man helt
frit udsyn til himlen, kører man lamellerne helt fra.
Når lamellerne er kørt for og helt 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 styringen, 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
blæser en del - også selvom kalenderen siger sommer.
Renson Skye leveres med den patenterede S-Drive teknologi på
lamellerne i taget, hvilket sikrer at alle lameller kører ensartet , og ikke
kiler sig fast i siderne - også selvom det blæser lidt når taget betjenes.

Sammensæt selv en løsning så den passer
perfekt til netop dit behov.
Listen over udstyr til en Renson Skye 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/ben 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
- Skydeskodder 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 (flere typer mulige)
- Sammenkoblede anlæg
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Fleksibiliteten ved en Renson Camargue Skye kan ses på disse billeder fra en kunde nord for København

Solens stråler og en Camargue Skye

Profilerne

Bredde-profil

Direkte sol igennem lameller

Inddirekte sol igennem lameller

Helt lukket tag (vandtæt)

Helt åbent tag

Bredde-profil
Fritstående model

Udfalds-profil
Fritstående model

Bredde-profil
Facademonteret model

Udfalds-profil
Facademonteret model

Udfalds-profil

Lamel

150x150 mm ben
Her afbilledet med tilbehør

Ben
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Lamel tværsnit
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Tekniske skitsetegninger
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Minimum bredde: 2000 mm
Maximum bredde: 4500 mm
Minimum udfald: 3650 mm
Maximum udfald: 6200 mm
Minimum passagehøjde: 415 mm
Maximum passagehøjde: 2800 mm

Passagehøjde

Totalhøjde med lukkede lameller:
passagehøjde + 260 mm
Totalhøjde med åbne lameller i 90º:
passagehøjde + 355 mm

SNIT B
SNIT A

SNIT A

SNIT B

Passagehøjde

Passagehøjde

DETALJE A

DETALJE A

I parkeret tilstand fylder
lamellerne antal lameller x 50 mm
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Renson er leverandør af innovative koncepter og produkter, som er med til at skabe sunde og komfortable ude- og indendørsmiljøer. 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.
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Kvalitetsmarkiser.dk er dansk Renson ambassadør/partner indenfor Screens, Outdoor og Projekt-solafskærmning.
Dette betyder at vi har minimum 1 års erfaring indenfor hver produktkategori og derfor kender produkterne fra Renson særdeles
godt. Desuden har vi deltaget i produkttræning og haft montagetræning hos Renson i Belgien.
Vi står altid klar med med den rette rådgivning hvad enten man som privat har en lille opgave eller som projekterende mangler
information til et større projekt.

DANSK RENSON AMBASSADØR

- SCREENS
- OUTDOOR
- PROJEKTER
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