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WHERE MAGIC HAPPENS...
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Bij de ontwikkeling van zijn gevelbekleding heeft Renson® veel aandacht
besteed aan design, personalisatie en kwaliteit van afwerking.
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DE ULTIEME
COMBINATIE VAN
DESIGN EN KWALITEIT

LINIUS

Garagepoorten en deuren gaan probleemloos op in één strak gevel
vlak. Functionele elementen zoals een brievenbus, parlofoon of deurbel
worden naadloos geïntegreerd. Dankzij de individuele profielen kan je
zelfs gebogen gevels afwerken en door de hoogwaardige afwerking zijn
ze ook geschikt voor interieurtoepassingen.
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Je creëert je gevelbekleding volgens je eigen smaak. Horizontaal of
verticaal laat die zich in de meest uiteenlopende stijlen inpassen: van
klassiek over modern tot hedendaags. Zo creëer je een unieke, stijlvolle,
elegante en eigentijdse look voor je woning of zaak.

Uiteraard stond een eenvoudige en flexibele montage voorop. Onzicht
bare bevestigingen zorgen voor een strak design en laten tegelijk ther
mische uitzetting toe.
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OVER RENSON®

Renson® gaat voor duurzaamheid, zo ook met deze aluminium gevel
bekleding. Die is niet alleen slijtvast, maar ook bestand tegen alle weers
omstandigheden. Licht en toch sterk, … en vooral: uitermate onder
houdsvriendelijk.
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INTRO

WAAROM KIEZEN
VOOR RENSON®
GEVELBEKLEDING?
Strak design

Linius®

Op zoek naar een extra touch voor je woning, winkel of bedrijfsgebouw?
Met Linius en Linarte gevelbekleding gooi je gegarandeerd hoge ogen. Horizontaal
of verticaal, in om het even welke kleur, voor zowel binnen als buiten en zelfs als
naadloze afwerking voor gebogen gevels of over hoeken. Dankzij de onzichtbare
bevestigingen kan je hoe dan ook uitpakken met een puik resultaat.

Eindeloos personaliseerbaar
Een subtiel design of duidelijk statement: spring creatief om met de mogelijkheden
om je gevel te personaliseren: verschillende invullingen in hout of led-verlichting, het
combineren van kleuren of integreren van je huisnummer of bedrijfslogo. Buitenstopcontacten, parlofoon, brievenbus of buitenkraantje worden subtiel ingewerkt.

Eenvoudig te installeren
Aluminium profielen zijn licht en makkelijk verwerkbaar. Dankzij het gepatenteerde
bevestigingssysteem zijn die trouwens snel - en zonder schroeven - op de dra
gers vast te klikken. Dat onzichtbare clips systeem is bovendien aanpasbaar in de
breedte en makkelijk vervangbaar, ook daar valt dus heel wat winst te rapen bij de
installatie.

Duurzame kwaliteit
Door de opbouw uit aluminium profielen ben je zeker van een duurzame en stevige
gevelbekleding, die bestand is tegen de meest extreme weersomstandigheden.
Bovendien is een aluminium gevelbekleding ook een milieubewuste keuze, want
aluminium heeft door zijn 100% en oneindige recycleerbaarheid de reputatie van
groen metaal verworven.

Onderhoudsvriendelijk
Aluminium gevelbekleding vraagt amper onderhoud. De gepoederlakte profielen
behouden in alle omstandigheden hun kleur en zijn eenvoudig te reinigen.

4

5

INTRO

DANKZIJ
EENVOUDIG
KLIKSYSTEEM
ZIJN ER
ONTZETTEND VEEL
MOGELIJKHEDEN
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INTRO

GEVEL, OUTDOOR,
INTERIEUR
Fraaie gevelbekleding
Buitenshuis geeft Linius of Linarte een extra accent aan een buitengevel, en laat het zich perfect combineren met andere materialen voor een
unieke look & feel die ook tot in het interieur kan
doorlopen (zie onder). Op zoek naar een unieke
gevel? Laat je creativiteit de vrije loop met de
Linarte-invullingen in hout of led-strips.

Terrasoverkapping in dezelfde
look& feel
Op zoek naar esthetische uniformiteit kan je de
gevelbekleding zelfs tot op je terras doortrekken. Onder een terrasoverkapping kan één of
meerdere zijkanten in dezelfde afwerking dichtgemaakt worden. Eén stijl voor je ganse woning
of gebouw … het zorgt gegarandeerd voor een
strakke en uniforme look.

Uniek interieur
De aluminium gevelbekleding van Renson® kan
net zo goed binnen als buiten dienen om een
extra touch te geven aan een muur. Je kan er
beiden zelfs naadloos mee in elkaar laten overlopen. De hoogwaardige materialen maken het
perfect mogelijk om met bv. Linarte-profielen ook
een trappenhal uit te bekleden.
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Linius®

Linarte®
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GAMMA
VERTICALE LINARTE
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Linarte Block 16
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Linarte Block 33
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Linarte Even
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GAMMA
HORIZONTALE LINIUS
Linius® L.033
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LINARTE®
Met de Linarte profielen kunnen gevels of geveldelen afgewerkt
worden tot een strak geheel met verticale profielen in verschil
lende uitvoeringen: zowel binnen als buiten, tot onder terras
overkappingen toe. Ook poorten of deuren kunnen met dezelfde
profielen bekleed worden en zo naadloos opgaan in een uni
forme gevel. Het gevelsysteem bestaat uit individuele aluminium
profielen die in verschillende uitvoeringen beschikbaar zijn en
eindeloos gepersonaliseerd afgewerkt kunnen worden met in
vullingen in hout of ledstrips.
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LINARTE

LINARTE
BLOCK 16

16

De basisversie van de Linarte blokvormige aluminium profielen zijn 16 mm
diep. Die beperkte diepte zorgt voor een subtiel verticaal lijnenspel met
beperkt reliëf en minimalistische look.
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LINARTE

LINARTE
BLOCK 33

33

Het blokvormige Linarte-profiel van 33 mm diep zorgt voor een sterk uitgesproken verticaal lijnenspel. Dat levert opvallende schaduweffecten op
die een gevel tot leven doen komen. Deze diepe blokprofielen kunnen gecombineerd worden met invullingen in hout of led-strips.
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LINARTE

LINARTE
EVEN

33

Het ribvormig Even profiel van 33 mm diep zorgt voor het strakste
Linarte-resultaat en benadrukt de verticale belijning van een gevel het

sterkst. Deze profielen kunnen bovendien gecombineerd worden met invullingen in hout of led-strips.
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LINARTE

LINARTE
RANDOM
Block- of Even, alle Linarte profielen zijn onderling combineerbaar. Laat je
creativiteit de vrije loop, creëer een uniek schaduw- en lichtspel en combineer naar hartenlust je gevel met een persoonlijk karakter. Surf naar https://
www.renson.be/nl-be/producten/gevelbekleding/linarte en configureer
je eigen wand.
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LINARTE

LINARTE
Geen invulling
Invullingen met hout- en led-strips

Invullingen met led-strips

Zowel in de 33 mm diepe Block en de Even profielen kunnen hout of ledstrips ingewerkt worden. Deze invullingen zijn verkrijgbaar in diverse lengtes
en kunnen waar dan ook in de gevel geïntegreerd worden: willekeurig, strak
in lijn of repetitief. Het geeft je 1001 mogelijkheden om af te werken naar
smaak. Zelfs integraties van logo’s of huisnummers (in hout) zijn mogelijk.

Invullingen met houtstrips

INVULLINGEN
MET HOUT OF
LED-STRIPS
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LINARTE

1

LINARTE
SYSTEEMOPBOUW
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Draagmuur

2

Isolatie

3

CLS

4

Aluminium dragers
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Klipsen
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Linarte profielen
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LINIUS®

Met het Linius systeem kunnen gevels of geveldelen afgewerkt
worden tot strakke gehelen met een sterk horizontaal accent.
Ook poorten of deuren kunnen met dezelfde profielen bekleed
worden. Zo krijg je een nauw aansluitende uitvoering met de rest
van de gevel om een uniform geheel te bekomen. Het gevel
systeem bestaat uit individuele aluminium profielen die in ver
schillende uitvoeringen beschikbaar zijn. Naargelang de toe
passing heb je de keuze voor volledig gesloten of ventilerende
systemen.
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LINIUS

LINIUS
L.033

13
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De Z-vormige Linius L.033 profielen zijn 20 mm diep. Ze geven uw gevel
een sterk horizontaal accent, sober en verfijnd met of zonder ventilerende
functie.
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1

2

LINIUS
SYSTEEMOPBOUW
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LINIUS
Linius®
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Dankzij een exclusieve samenwerking met vooraanstaande partners
kunnen Linius & L
 inarte gevelbekleding perfect deel uitmaken van een
gepersonaliseerde totaaloplossing met geïntegreerde technieken zoals
videofonie, licht, brievenb us en deursystemen.

Zowel de Linius- als de Linarte-profielen zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.
Renson® raadt structuurlak aan voor een architecturale, hedendaagse look.
Bovendien is een afwerking in structuurlak beter geschikt voor buitengebruik en zijn krassen minder zichtbaar.

TECHNISCHE INFO

PARTNERSHIPS

ALLE
RAL-KLEUREN
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TECHNISCHE INFO

ONZE
TECHNOLOGIEËN
Linarte kliksysteem
De Linarte profielen zitten onzichtbaar bevestigd op gepatenteerde kunst
stof clips. Zo kunnen die snel gemonteerd worden en worden thermische
uitzettingen altijd opgevangen.

Linius vingerklembeveiliging
Voor sectionaalpoorten heeft Renson® een speciaal, gepatenteerd mechanisme uitgekiend om te voorkomen dat vingers gekneld geraken. Daarvoor
draait het aluminium profiel weg wanneer een vinger per ongeluk tussen
twee secties van de poort terecht komt. Nadien keert het profiel vanzelf in
zijn oorspronkelijke positie terug.
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TECHNISCHE INFO

GARANTIE
Hoogstaande kwaliteit
Alle door ons gebruikte materialen zijn van een hoogstaande kwaliteit en
aangepast aan het gebruiksdoel. Als producent garanderen wij:
•

5 jaar garantie op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal
gebruik en onderhoud.

•

Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen geldt een waarborg van
10 jaar betreffende kleurvastheid.

•

Er wordt een waarborg van 5 jaar gegeven op de glans van de gelakte
profielen.

•

Op de LED strips is een garantie van 3 jaar van toepassing.

YEARS
GENERAL
WARRANTY
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ONDERHOUD
Je gevelbekleding staat is onderhevig aan alle mogelijke weersinvloeden.
Daarom adviseren we een regelmatig onderhoud om er ook na jaren vol
op te kunnen van blijven genieten. Met 1 tot 2 onderhoudsbeurten per
jaar, gaat de gevelbekleding langer mee en behoudt die z’n oorspronkelijke
glans. De Renson® Maintenance Set helpt je hierbij.
•

De Linius- en Linarte profielen bestaan uit gepoederlakt alumi
nium. Jaarlijks reinigen met de producten uit de ‘maintenance set’ is
aangeraden voor het jarenlange behoud van de intense kleur en een
extra bescherming tegen zure regen, zeelucht en UV-stralen. Aan de
kust en in bosrijke omgevingen is het aangeraden om 2 keer per jaar te
reinigen.

•

Renson® ‘Clean’ is een geconcentreerd product met sterk reinigende
en ontvettende eigenschappen voor de meest voorkomende natuur
lijke vervuilingen zoals stof, vethoudende neerslag, vetvlekken, mos,
insectensporen, … Dit product is niet vergelijkbaar met de meeste
schoonmaakproducten. Na het reinigen bescherm je de aluminium pro
fielen met Renson® ‘Protect’. Dit product laat een beschermende film
achter die het verdere onderhoud een pak eenvoudiger maakt. Zo kan
je het aluminium voortaan namelijk simpelweg proper wrijven met een
minimum aan Renson® ‘Clean’-product.

•

Gebruik beide producten niet in de volle zon of bij warm weer. Wanneer
die snel opdrogen, kan dat vlekken achterlaten op het aluminium. Gebruik nooit bijtende of agressieve producten, schuursponsjes of andere
schuurmiddelen om de aluminium gevelbekleding te reinigen. Doe dat
ook nooit met een hogedruktoestel.

•

Ook voor de houten inserts is een onderhoudskit verkrijgbaar

YEARS
COATING
WARRANTY
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OVER RENSON®

RENSON®: UW PARTNER
IN VENTILATIE, ZONWERING
GEVELBEKLEDING EN OUTDOOR
Renson®, met hoofdzetel in Waregem (België),
is in Europa trendsetter op het vlak van
natuurlijke ventilatie en buitenzonwering.
Creating healthy spaces
Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909,
ontwikkelen wij energiezuinige totaaloplossingen die een gezond en comfortabel binnenklimaat in gebouwen nastreven. Onze opmerkelijke hoofdzetel, gebouwd volgens het
Healthy Building Concept, geeft perfect de
missie van ons bedrijf weer.
No speed limit on innovation
Een multidisciplinair team van meer dan 80
R&D-medewerkers optimaliseert continu
onze bestaande producten en ontwikkelt innovatieve totaalconcepten.

WAAR KAN JE TERECHT VOOR
RENSON® PRODUCTEN ALS EINDKLANT?
Om een hoogwaardige expertise en professionele plaatsing van de R
 enson®
producten te garanderen, hebben we een netwerk van degelijk opgeleide
Ambassadors en Installers opgebouwd.
RENSON® Premium Ambassadors
Dit zijn ambassadors die al jaren ervaring hebben met verkoop en installatie
van Renson® producten. Zij volgen ook het volledige gamma en garanderen
de meest professionele begeleiding.
RENSON® Ambassadors tonen onze producten in hun showroom
en zorgen ervoor dat het aangekochte product op een professionele
en degelijke manier geplaatst wordt met een eigen plaatsingsteam.
Bovendien garanderen zij een professionele dienst na verkoop.
RENSON® Official Dealers tonen onze producten in hun showroom en
bieden je professioneel advies.

Zie ook www.renson.be/nl-be/producten/gevelbekleding

PREMIUM
AMBASSADOR

AMBASSADOR

OFFICIAL

DEALER

(VER)BOUWPLANNEN?
BEZOEK ONZE SHOWROOM
EXIT 5 is open
maandag tot vrijdag: 8u00 - 18u00
zaterdag: 9u00 - 12u00
Of maak een afspraak op 0032 (0)56 62 96 87
Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - België
www.exit5.be
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RENSON® proud partner of

*L2009915*
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RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11
info@renson.eu
www.renson.eu

