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Discrete en zelfregelende toevoerventilatie
die past in elke woningstijl

H E A LT H Y ®
D OMESTIC
CONCEPT

Invisivent ® evo onderdeel van
het nieuwste ENERGIEbesparende ventil atiesysteem

evo
patented technology

• Het nieuwste warmte- & energiebesparende
vraaggestuurde ventilatiesysteem
• Een gemiddelde E-peil verlaging
van 15 *-17 ** E-peilpunten (*enkel in combinatie
met RENSON P3/P4 toevoerroosters/**in combinatie met zonwering)
®

• Unieke designroosters voor
een perfecte plafond- of muurafwerking
• Keuze uit verschillende stijlen van
afvoerroosters zodat deze perfect kunnen
geïntegreerd worden in de stijl van uw woning

E-peil verla
ging
15 tot 17 pu
nten
conform EP
B

• Automatische inregeling van de afvoerdebieten
conform de norm
• Electronische zelfregelende modules met
geïntegreerde vochtigheidssensor
• Geen gezondheidsrisico!

Health box ®

• Onderhoudsvriendelijk
E-peil puntenverlaging van
met RENSON ® P3/P4 toevoerroosters

EVO

enkel in combinatie

Intro
Waarom ventileren?
Dagelijks wordt de lucht binnenshuis vervuild door de bewoner (ademen,
transpireren), zijn activiteiten (koken, douchen, roken en verwarmen)
maar ook door de woning en zijn inrichting (Radon, vluchtige schadelijke
stoffen, schilderwerk, detergenten, ...). Te veel isolatie en te weinig
ventilatie zorgen voor ‘dode’ en ‘bedorven’ lucht waarin huisstofmijt,
schimmels, virussen, bacteriën, vocht en schadelijke chemische stoffen
zoals oa. CO2 zich ophopen.
Een slecht binnenklimaat kan leiden tot ademhalingsproblemen, branderige keel, prikkelende ogen,
hoofdpijn, allergieën, concentratiestoornissen, lusteloosheid, slaperigheid, … . Een teveel aan vocht
in de woning kan leiden tot geurhinder, condensatie en schimmelgroei daarom dient u regelmatig en
correct te ventileren.

Invisivent® evo
Vandaag stelt RENSON® met trots de nieuwste versie voor van de alombekende Invisivent® namelijk
de Invisivent® evo. Deze is beschikbaar in twee verschillende stijlen van binnenklep waardoor u deze
nagenoeg onzichtbare raamverluchting perfect kan afstemmen op de stijl van uw woning.
De Invisivent® evo is een thermisch onderbroken, zelfregelende raamverluchting voor montage boven
aluminium, houten en kunststof ramen waardoor men een maximum aan lichtinval blijft behouden.
Dankzij de montage boven op het raam is de Invisivent® evo bijna onzichtbaar van buitenaf, aan de
binnenzijde kan men kiezen tussen ofwel een strakke binnenklep Invisivent® evo Futuro, ideaal voor
moderne, minimalistische woningen ofwel een meer geprononceerde binnenklep met een zachte
afgeronde vormgeving Invisivent® evo Classico voor landelijke cottage woningen.

Invisivent® EVO Futuro
De Invisivent® evo Futuro past dankzij de gestroomlijnde en
strakke minimalistische vormgeving van de binnenklep perfect
in moderne en strakke hedendaagse woningen.

Invisivent® EVO Classico
Dankzij de zacht golvende vormgeving van de binnenklep past
de Invisivent® evo Classico perfect in klassieke, rustieke cottage of
pastorijwoningen.

Materiaal
De binnenzijde en buitenzijde van de Invisivent® EVO kan natuurkleurig
geanodiseerd worden of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren,
tevens is bicolor mogelijk (buitenprofiel en binnenprofiel in een andere
kleur). Om de esthetiek van het raam te bewaren, zijn de eindstukken
standaard uitgevoerd in dezelfde kleur als de aluminiumprofielen. Ook
bicolor uitvoering van de kopschotten is mogelijk.

Bedieningen
Standaard is de Invisivent® EVO uitgerust om manueel bediend te worden
over de volledige lengte van de binnenklep.
In optie kunt u een koord of stang bijbestellen (standaard 1000 mm, andere
lengten beschikbaar op aanvraag in elke mogelijke RAL-kleur).

Onderhoud
De Invisivent® EVO is zeer eenvoudig te reinigen met een stofzuiger dankzij
de afneembare binnenklep.

Akoestische demping
Om hinderlijk lawaai buitenshuis te houden kan
men ook opteren, voor woningen aan een drukke
straatkant of bijvoorbeeld voor slaapkamers,
om de akoestisch dempende versie van de
Invisivent® EVO te plaatsen, de Invisivent® EVO AK33.
Tevens is het mogelijk om een reeds geplaatste
Invisivent® EVO uit te rusten met een akoestische
module (AKR33). Zo kunt u nadien nog beslissen
waar u een akoestisch dempende module wenst.

Invisivent ® EVO Futuro

a k 33

Invisivent ® EVO Classico

a k 33

Kiezen voor Invisivent ® E VO is kiezen voor :
Esthetiek
• Discreet, want bijna onzichtbaar van buitenaf. Verborgen plaatsing voor een maximaal respect van de architectuur.
• Keuze uit 2 stijlen van binnenklep; strak modern of nostalgisch
cottage. Past in elke woningstijl.
• Binnen- en buitenzijde in alle mogelijke kleuren van uw raam.
Eindstukken in dezelfde kleur als uw raam.
Comfort
• Tochtvrij, want continu bijgestuurd door de zelfregelende klep
en dankzij stijgende lucht wordt de binnenkomende luchtstroom
naar boven geleid om tocht te vermijden
• Inbraakveilig ventileren met de ramen dicht
• Insecten- en regenwerend
• Eenvoudig in onderhoud, dankzij de afneembare binnenklep
• Akoestisch dempende versies beschikbaar
(ook nadien te plaatsen)
Energiezuinig
• Integratie in Systeem C +® EVO mogelijk.
Een gemiddelde E-peil verlaging van 15 *-17 ** E-peilpunten
(*enkel in combinatie met RENSON P3/P4 toevoerroosters/**in combinatie met zonwering)
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RENSON® voldoet aan de EPB-norm. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu
Coördinaten architecten van referenties uit dit boekje beschikbaar op aanvraag.
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