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Wij zorgen ervoor dat de door u bestelde Renson Invisivent roosters door onze eigen mensen worden verwerkt. Hier-
door spelen we in op de snelheid en juistheid van uitvoering.

Wij bieden een ruime keuze roosters aan in ver-
schillende RAL-kleuren.
De kleuren uit onze eigen kleurwaaier zijn op 
voorraad en leveren wij zeer snel.
Op zoek naar een andere kleur? Vraag naar 
meer informatie bij uw verkoopsadviseur.

Eigen productie

Uitgebreide kleurenwaaier

Knowhow

Technische kennis

Persoonlijk contact

Flexibel

Ruime voorraad 

Snelle levering
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Wij adviseren bij het uitzoeken van de juiste kleur onze kleurenwaaier te gebruiken.
De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief. Lijst met poedercode is beschikbaar op aanvraag.

Stalen uit de kleurenwaaier

RAL 7012

basaltgrijs

SAN-7012 GLANS

RAL 7016

antracietgrijs

SAN-7016 GLANS

STR 0006

antracietgrijs

SAN-7016 STRUCT.

MAT 7016

antracietgrijs

SAN-7016 MATstandaard

RAL 9016

wit

SAN-9016 GLANS

MAT 9016

wit

SAN-9016 MAT

RYD 7M16

antracietgrijs

SAN-7016 MAT Reynaers

STR 0088

zwart/grijs

SAN-7021 STRUCT.

RAL 7021

zwart/grijs

SAN-7021 GLANS

RYD 7M21

zwart/grijs

SAN-7021 MAT

MAT 7022

ombergrijs

SAN-7022 MAT

RAL 7039

kwartsgrijs

SAN-7039 GLANS

MAT 7039

kwartsgrijs

SAN-7039 MAT

STR 0081

kwartsgrijs

SAN-7039 STRUCT.

RAL 8022

zwart/bruin

SAN-8022 GLANS

MAT 9001

créme

SAN-9001 MAT

RAL 9001

créme

SAN-9001 GLANS

STR 0106

signaal zwart

SAN-9004 STRUCT.

MAT 9004

signaal zwart

SAN-9004 MAT

STR 0083

zwart

SAN-9005 STRUCT.

MAT 9005

zwart

SAN-9005 MAT

MAT 9011

gra�etzwart

SAN-9011 STRUCT.

V9000954

zwart

SAN-9005 GLANS

MAT 9007

grijs-alukleur

SAN-9007 MAT

MAT 9010

wit

SAN-9010 MAT

RYD 9M10

wit

SAN-9010 MAT Reynaers

BEL 9010/REY 51

wit

SAN-9010 GLANS Reynaers

F1

aluminium

SAN-NATUURKLEUR
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INVISIVENT® AIR
Discrete en energiezuinige raamverluchting   

voor een gezond en comfortabel binnenklimaat

Zelfregelende klep

zwakt de binnenkomende luchtstroom af

 - basis tot goede akoestische demping
 - goed thermisch comfort dankzij zelfregelende klep
 - akoestisch, thermisch en energetisch performant rooster

 - onafhankelijk van aan- of afwezigheid 
van extractie in droge ruimtes

 - kan in elke woning gebruikt worden, 
zowel nieuwbouw als renovatie

 - toepasbaar bij ventilatiesysteem A en 
C, C+

Wanneer Invisivent Air?

Light Basic

 SNELLE, STABIELE MONTAGE

 BEPERKTE ENERGIEVERLIEZEN  AKOESTISCH COMFORT

 FLEXIBEL TOEPASBAAR  DISCREET EN STRAK DESIGN

 STANDAARDINZETBAAR IN  
     ELK PROJECT

Waarom Invisivent Air?

Op voorraad voor alle raamdiktes
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INVISIVENT® COMFORT
Standaard gecombineerd met extractiepunt 

in dezelfde ruimte (Healthbox® 3.0 Smartzone)

Zelfregelende klep

vlakt de binnenkomende 

luchtstroom af

 - beste garantie op luchtkwaliteit, akoestisch en thermisch comfort
 - slankste akoestische rooster in de markt
 - hoogste comfort dankzij terugslagklep
 - hoogste E-peil reductie

 - als extractie in dezelfde ruimte aanwezig is 
(vb. toevoer en afvoer in de slaapkamer)

 - extractie in dezelfde droge ruimte levert  
hoogste E-peil reductie op

 - toepasbaar bij ventilatiesysteem C, C+

Wanneer Invisivent Comfort?

Waarom Invisivent Comfort ?

Basic High Ultra

Terugslagwerking

voorkomt energieverlies/

dwarsventilatie van 

binnen naar buiten.

 SNELLE MONTAGE

 MINIMALE ENERGIEVERLIEZEN  SUPERIEUR AKOESTISCH COMFORT

 FLEXIBEL TOEPASBAAR  DISCREET EN STRAK DESIGN

 COMBINEREN MET EXTRACTIEPUNT 
     IN ZELFDE RUIMTE

Op voorraad voor alle raamdiktes
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Monobloc principe: montage door rooster zelf als geheel vast te schroeven op raamkader voor een stabieler geheel.

Schroef gaat door de spacer elke 280 mm (stevigheid rooster + voldoende verankeringspunten op kleine afmetingen)

2 schroefzones -> nooit in thermische brug!
 - centraal voor PVC, ALU, Hout
 - vooraan specifiek voor ALU

Schroeven
 - Torx (T20 A2)
 - beperkte schroefdraad (rooster wordt 
niet samengetrokken en schroef draait 
niet zot)

 - dichting op de kleine schroef

Boren

Klemmen

Schroefbit
 - rooster kan niet toegetrokken worden 
(ring botst op vlak boortool)

 - juiste hoeveelheid kracht op de schroef

Alu
3,9 x 2

5,5 x 75

5,5 x 85

PVC / Hout

Wij helpen u graag bij uw montage van Renson Invisivent 
Air & Comfort. In deze instructievideo’s ontdekt u hoe een-
voudig het is om deze roosters te installeren.

Hulp nodig? Informeer uw contactpersoon en wij zorgen 
samen met u voor de perfecte installatie.

De video’s zijn ook te vinden op onze website santens.be

ALU PVC/Hout

Montagehulp

Montagetools

175518

175519

175520
175516

175515

175517

175521

175521

40774

4,8 x 132mm

3 x 150mm



6 7 

Designkap
Belangrijk is dat de Invisivent-raamverluchtingen zowel aan binnen- als buitenkant volledig achter slag – dus volle-
dig onzichtbaar – kunnen weggewerkt worden.

Toebehoren & accessoires

e-REPS

Vraag je login aan bij uw Santens contactpersoon of info@santens.be

Alle technische tekeningen beschikbaar

24/24 uur beschikbaar

Zeer snelle en correcte offerte

Minimale foutmarge



Snelle levering

Eigen productie

Grote voorraad

Ruime kleurenwaaier

Technische kennis

GENT SINT-NIKLAASBRUGGE AUTOMATICSHERENTALS


