HET

MEEST

DISCRETE

ZELFREGELEND

I N V I S I V E N T
• Verborgen plaatsing voor een maximaal respect van
de architectuur
• Natuurlijke en energievriendelijke comfortoplossing
• Veilig ventileren met de ramen dicht: insecten-,
inbraak- en regeninslagwerend

VENTILATIEROOSTER

®

INVISIVENT

®

DOORSNEDE

INLEIDING
Met INVISIVENT ® heeft RENSON ‘s werelds meest discrete zelfregelende
ventilatierooster ontwikkeld. INVISIVENT ® is een thermisch onderbroken
rooster en wordt boven op het raamprofiel achter slag geplaatst. Deze bijna
onzichtbare plaatsing garandeert een natuurlijke verluchting en behoudt het
zicht naar buiten doordat het glasoppervlak niet vermindert. INVISIVENT ®
zorgt voor de toevoer van verse gezonde lucht in uw woning zonder tocht
dankzij de zelfregelende klep. Zo combineert INVISIVENT ® een gezond
leefcomfort met een maximaal visueel comfort.

BINNENAANZICHT

PRODUCT
• Achter slag verborgen aluminium profiel met
thermische onderbreking
• Binnenklep voor ventilatieregeling met 5 regelstanden
• Zelfregelende klep tegen tocht bij buitenwind
• Detail voor afwerkingsprofiel of gipsplaat

• Onderhoudsvriendelijk door afneembare onderdelen

TOEPASSINGEN
• Op alle raamtypes: aluminium, hout, PVC

*

BINNENAANZICHT INVISIVENT - AK

• Akoestische dempingkast, INVISIVENT ® AK (optie) *

• Ook toepasbaar in combinatie met rolluiken
• Voor nieuwbouw en renovatie
• Voor privé-woningbouw en projecten: hospitalen,
rusthuizen, kantoren, …

TECHNISCHE KENMERKEN

BUITENAANZICHT

• Hand-, koord- en stangbediening

• Ventilatiedebiet bij 2Pa: 50 m 3 /h/m
(36 m 3 /h/m voor akoestische versie)
• Wind- en waterdichtheid in gesloten positie: 650 Pa
• Geschikt voor raamdieptes van 50 tem 185 mm

RENSON behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen • De meest
recente uitgave van de brochures kan u dowloaden op www.renson.be • RENSON voldoet aan de EPR-norm.
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• Akoestische demping: 28 t.e.m. 49 dB (Akoestische versie)

