Functionele elegantie
in een strak pak
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Toen ons bouwkoppel op zoek ging naar

een combinatie van strakke materialen

een stuk bouwgrond dat aan al hun

en organische vormen. De golvende

wensen voldeed, dachten ze dat het

bewegingen en de groene perken ver-

bij een utopie ging blijven. Als bij toeval

zachten het strakke lijnenwerk waardoor

ontdekten ze echter het ideale lapje

de aandacht netjes verdeeld wordt tus-

grond. Ze lieten er dan ook geen gras

sen de architectuur van de woning en

over groeien om het bouwperceel te

de omliggende tuin. Tuinarchitect Filip

kopen en er hun droomhuis te bouwen.

Van Damme ontwierp het geheel waar-

De woning ligt in een doodlopende straat,

bij hij trouw bleef aan zijn stijl en toch

is omgeven door groen en ligt op een

alle wensen van het bouwkoppel inloste.

boogscheut van een levendig centrum.

Een onderhoudsvriendelijke tuin met

De ideale parameters voor een jong

een terras, een zwembad en ruimte

gezin dat houdt van de nabijheid van

voor de kinderen om te voetballen en

winkels, school en werk en anderzijds

te spelen. Met deze ‘wishlist’ ging de

wil genieten van de rust en vooral hun

tuinvormgever aan de slag.

woning optimaal wil beleven. Met dit

“Het opzet was een echte leeftuin

oogpunt gingen ze op zoek naar een

creëren waar elk gezinslid zijn ding kan

architect die een woning kon creëren in

doen in een mooie omgeving”, vertelt

een moderne, strakke bouwstijl, maar

de tuinarchitect. Filip van Damme ont-

met een rustgevend en gezellig karakter.

werpt tuinen die zich graderen van

Voor de keuze van de architect lieten ze

landelijk strak tot modern strak. Zijn

zich inspireren door de voorgestelde

tuinontwerpen kenmerken zich steeds

bouwprojecten op ‘mijnthuisopmaat.be’.

door een heldere belijning, een soort

Er was er eentje dat er voor hen

basisstructuur in de vorm van onder-

bovenuit stak en toen ze deelnamen

meer paden, gras of een terras en dit

aan de openhuizendag en er kennis-

aangevuld met losse elementen die voor

maakten met architect Birger Willaert

een zachte touch zorgen. Een fijne

was de klik er meteen. Met een ganse

wisselwerking tussen strak en sfeer

waslijst aan wensen en ideeën inspireer-

staat voorop. “Ik vind het belangrijk

den ze de architect om hun droomhuis

dat een tuin rust uitstraalt”, zegt Filip

te realiseren. Het moest meteen goed

Van Damme.“We leven in heel hectische

zitten, want tenslotte bouw je maar één

tijden en als je thuis komt, moet je het

keer.

gevoel hebben dat je kan ademen. Een

De architect verraste hen met een

open tuin met heldere lijnen en luchtige

‘old school’ maquette en dat bleek

structuren beantwoordt hier helemaal

een schot in de roos. Het resultaat is

aan”. Ook het kleurgebruik is hierbij een

dan ook een hedendaagse, functionele

belangrijke factor. Een rustig neutraal

architectuur met veel aandacht voor

kleurenpalet bij de aanleg van de om-

ruimtelijkheid, openheid en licht. Enkele

gevingselementen is een eerste aan-

constructieve uitdagingen zoals de uit-

dachtpunt, maar ook de beplanting mag

stekende luifel achteraan de woning

een tuin niet overladen met prikkels.

waren geen evidentie, maar werden

“Het mag kleurrijk zijn, maar dan zonder

perfect opgevangen en uitgevoerd.

excessief kleurgebruik”, vindt hij.Tenslotte

De voortuin, die aan beide kanten van

vervullen ook de seizoenen hun rol tij-

de woning uitvloeit in de achtertuin, is

dens het ontwerpproces.“Een tuin moet

Tuinarchitect Filip Van Damme
Hermitagelaan 2 - 8510 Bellegem - t. 0478 82 53 53 - www.filipvandamme.be

Tuinen Oost
Kleine Meiboomstraat 1 - 8750 Zwevezele - t 0498 88 79 73 - www.tuinenoost.be
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kunnen mee evolueren met de seizoenen.

Tuinen Oost die ze in eigen beheer

Het is belangrijk dat de tuin ook in de

uitvoeren.“Polybeton laat toe om heel

winter een meerwaarde heeft. Door

minimalistisch en naadloos te werken

te kiezen voor bepaalde soorten be-

waardoor dit hier perfect aansluit bij

planting, zoals siergrassen, krijg je een

de architectuur van de woning”, ver-

tuin die zich in elk seizoen van een

telt zaakvoerder Frederik Oost. “De

andere kant laat zien en zo zorgt voor

natuurlijke betonkleur houdt het hier

een boeiend schouwspel”.

ook sober waardoor de groene perken,

Tuinen Oost verscheen na de tuin-

die zich mooi aflijnen op het blanke

architect op scène en zorgde dat alles

canvas van de voorgevel, de grootste

volgens het ontwerpplan werd uit-

aandacht krijgen”.Voor de delen in gravel

gevoerd. De oprit bestaat uit een

werd eerst een honingraatstructuur ge-

strepenpatroon waarbij betonstroken

legd om de stabilisatie te garanderen.

afgewisseld worden met gravel. De

Voor de groene perken werd gekozen

betonstroken en het pad naar de voor-

voor een combinatie van siergrassen

deur werden gegoten in polybeton of

en meerstammige steeneiken, een van

gepolierde beton, een specialisatie van

de weinige boomsoorten die continu

Willy Naessens Swimming Pools
Kortrijkstraat 66 - 9790 Wortegem-Petegem - t. 055 39 03 90 - www.swimmingpools.be

groen blijft. Op die manier wordt de

zwembad meteen lonkt om een paar

aanblik van de vrij massieve witte gevel

baantjes te trekken. Willy Naessens

met een natuurlijke flow doorbroken.

Swimming Pools is gespecialiseerd in

Enkele bloemen, die vooral in de

zwembaden voor binnen en buiten. Met

zomer bloeien, benadrukken een

meer dan vijftig jaar ervaring op de teller

speels en vrolijk effect. Ook de organi-

en beheer in eigen familie mogen ze zich

sche vormen en golvende boorden die

dan ook een meesterkenner noemen op

doorlopen naar de tuin verzachten de

het vlak van zwembaden bouwen. Als je

architecturale blokken van de woning.

kiest voor een zwembad komen in feite

Een zelfde beplanting in de vorm van

alle facetten van de bouw aan bod.

hogere grassen en een organische haag

Doordat Willy Naessens Swimming Pools

werd verder uitgewerkt. Ook het houten

instaat voor de volledige opvolging en

terras in Ipé, een duurzame hardhout-

begeleiding van het project van A tot Z

soort werd aangelegd door Tuinen Oost.

heeft de klant één aanspreekpunt wat

Grenzend aan het huis werd een pad

een grote toegevoegde waarde is.

voorzien in betontegels. “Doordat de

Service is dan ook in het ganse zwem-

buitenpas even hoog moest zijn als de

badverhaal heel belangrijk. In de eerste

binnenpas konden we hier niet werken

plaats gaat men proactief meedenken

met polybeton, maar kozen we voor

met de klant waar het zwembad inge-

grote betontegels met een kleine voeg”,

pland moet worden ten opzichte van de

verduidelijkt de tuinaannemer. Alle keuzes

woning en het terras. Dat gebeurt op

zijn steeds weloverwogen en in functie

basis van gebruik en er wordt rekening

van de esthetische vormgeving. “De

gehouden met het esthetisch aspect.

kleinste details en de lijngeving is steeds

Hier sluit het houten terras, dat vertrekt

heel belangrijk om dat totaalplaatje te

aan de woning, perfect aan op de korte

kunnen realiseren en gebeurt heel vaak

zijde van het zwembad. Het zwembad

in overleg. Zo behalen we de beste

werd tenslotte evenwijdig met de woning

resultaten”, aldus de tuinspecialist.

geplaatst. Eén lange wand in beton geeft
extra cachet en laat toe om even pootje
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Om de woning te vrijwaren van een te

te baden vooraleer je een duik neemt

grote inkijk is de inkom als het ware ver-

in het heerlijke water. Willy Naessens

scholen achter een brede houten wand.

Swimming Pools plaatst bouwkundige

Een wit blok met grote glaspartijen die

betonzwembaden die niet alleen heel

de bovenste verdieping voorstelt, torent

duurzaam zijn, maar ook volledig op maat

boven het houten gedeelte uit. De verti-

van de klant kunnen gemaakt worden.

cale houten latten in Afrormosia werden

Heel wat extra opties om het zwembad

op een zwarte Trespa plaat gehecht

te verfraaien hebben ze zelf ontwikkeld.

waardoor de consistente houtlook ge-

Ons bouwkoppel koos om comfortabel

broken wordt door het zwart dat er

in en uit het zwembad te stappen met

tussenuit piept. Het bouwkoppel houdt

een inbouwtrap in beton en een ondiepe

van het zwart-wit effect en dat merken

zone, wat vooral heel leuk is voor de

we aan subtiele nuances die zowel bin-

kinderen. Onder het houten terras,

nen als buiten te merken zijn.

dat aansluit op het zwembad, zitten de

Via het schuifraam trekken we de tuin in

technieken van een automatisch rolluik

waar het azuurblauwe water van het

verborgen. Het rolluik zelf zit in een

ondergrondse nis waardoor ook hier weer alles in een strakke
harmonie is met de buitenomgeving.
Wanneer de brede zwarte voordeur opengaat, word je
meteen overvallen door de natuurlijke lichtinval en het
ruimtelijk gevoel dat vrijwel meteen ook een zekere
sereniteit uitstraalt. Recht voor ons hunkert de leefruimte
om ontdekt te worden, maar eerst springt de trap in het
oog. Een zwevend exemplaar in wit Corian leidt ons straks
naar de bovenverdieping. Een deur aan de linkerkant geeft
uit naar het bureaugedeelte dat grenst aan de leefruimte.
Op weg naar het hart van de woning treffen we nog een
toiletgedeelte met een open lavabo.
De houten vloer baant zich in een vloeiende beweging een
weg doorheen de verschillende ruimten.“Anlux, het familiebedrijf dat Jourik De Witte van zijn vader overnam, is gespecialiseerd in het plaatsen van parketvloeren en dit sinds
1977. Zij doen dit nog op ‘ambachtelijke wijze’ waarbij
een uitgebreid procedé gevolgd wordt vooraleer men kan
genieten van een authentieke parketvloer. De houten planken
worden eerst gelijmd op de ondergrond. Hier werden de
planken bevestigd op de chape. Zodra de verlijming hard is,
wat zo’n drie dagen duurt, worden alle planken geschuurd
zodat alle oneffenheden en eventuele vuilresten verwijderd
zijn en je een egaal gladde plankenvloer hebt. Het bouwkoppel koos ervoor om voor zowel boven als beneden de
planken te borstelen. Door deze techniek worden de nerven van het hout meer zichtbaar waardoor je een lichte
reliëfvorm krijgt. Het voordeel van geborsteld parket is dat
het minder gevoelig is voor krassen tegenover niet geborsteld
parket waarbij je een glad oppervlak hebt. De parketvloer
werd tenslotte afgewerkt met drie lagen vernis in een
natuurlijke kleur waardoor je visueel de indruk krijgt dat er
niets op het hout ligt. Als houtsoort werd gekozen voor
Europese Eik. Anlux gaat er prat op om steeds te werken
met Europese houtsoorten waarvan de kwaliteitsnormen
te evenaren zijn met de vroegere Franse Eik die heel hoog
aangeschreven stond. Geïmporteerde soorten komen er
bij hem dan ook niet in.Voor de ganse woning werd geopteerd voor een half massief parket.“Dit is een Belgisch topproduct dat bestaat uit een toplaag van massieve eik en een
steunlaag van hoogwaardig berkenhouten multiplex”, legt
zaakvoerder Jourik De Witte uit.“We hebben hier voor deze
optie gekozen omdat deze uitvoering enorm compatibel
is met de vloerverwarming die zowel boven als beneden
aanwezig is”. Er werd ook extra aandacht besteed aan de
legrichting waardoor de vloer vanuit visueel oogpunt feilloos
en haast onzichtbaar doorheen de verschillende ruimten
vloeit.

Anlux
Winkelsestraat 36 - 8860 Lendelede - t. 051 30 51 62 - www.anlux.be

Wanneer we de leefruimte betreden

doordachte en functionele keuken. De

worden we weerom aangenaam verrast

grote leefruimte, die geflankeerd wordt

door de natuurlijke lichtinval die via de

door de twee donkere wanden, zijn

grote glaspartijen over de volledige

vervolgens ook perfect in evenwicht

breedte van de woning, binnenvalt.

met de lange witte eettafel die centraal

Het geeft meteen ook een schitterend

staat opgesteld. De acht Panton Chairs

zicht op de tuin. “We vertoeven heel

er omheen, de designklassieker uit de

graag buiten en wilden dan ook zoveel

jaren zestig, matcht hier perfect.

mogelijk binnen genieten van de tuin
en de buitenomgeving”, duidt de bouw-

De glaspartijen werden overal volledig

heer. “Daarom zijn er bijvoorbeeld ook

uitgewerkt tot aan het plafond. Van

geen niveauverschillen tussen binnen

buitenaf lijkt het alsof je de woning

en buiten”.

zomaar binnen kan wandelen. Dat
sluit ook helemaal aan bij de bedoeling
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Eén grote leefruimte fungeert als keuken,

van het Masterline 8 raamsysteem

eetgedeelte en zithoek, maar door de

van Reynaers Aluminium. Deze nieuwe

subtiele indeling voelt het geheel heel

generatie innovatieve ramen in alu-

gezellig aan. Dat alles functioneel en

minium weerspiegelt de hedendaagse

heel goed op mekaar moest afgestemd

architectuurtrend van maximaal dag-

zijn, was een grote wens van het bouw-

licht in combinatie met een superieure

koppel en dat zie je dan ook sterk

isolatie. De zwarte profielen zijn tot

weerspiegeld in de leefruimte. Niet

een minimum herleid en waar mogelijk

alleen in de afwerking dat tot in de

weggewerkt wat de strakke belijning

kleinste details klopt en zelfs de per-

benadrukt en een groot steentje bij-

fectie benadert, maar ook in de sym-

draagt aan de uitstraling van de woning.

metrie en de belijning van het meubilair.

Reynaers Aluminium is dan ook een

Hiervoor kwam voornamelijk maatwerk

toonaangevende specialist in het ont-

aan te pas. De twee grote kastwanden

wikkelen en in de markt zetten van in-

aan de zijkant in donker eiken fineer

novatieve en duurzame aluminium toe-

zorgen voor een mooi contrast in de

passingen. Hiervoor laten zij zich steeds

grote ruimte die voor de rest heel

leiden door energie-efficiëntie en een

lichtrijk werd ingericht. Om deze rela-

positieve bijdrage aan het milieu. In die

tief grote oppervlakte een speciale en

optiek werd voor de grote glaspartij

creatieve touch te geven, werd een

achteraan de woning ook gekozen voor

bronskleurige accentlijn aangebracht in

een schuifdeursysteem dat speciaal werd

de kastenwand aan de zijde van de

ontwikkeld voor energiezuinige wonin-

keuken. Samen met het witte keuken-

gen. Het systeem CP155 dat hier werd

blok dat fungeert als was- en kookeiland

gebruikt, biedt een hoge isolatiegraad en

en bargedeelte vormt deze combo

voldoet aan de strenge energienormen

een mooi esthetisch geheel. Ook de

die het toelaat om heel energievrien-

keukenkasten in fris wit zijn maatwerk

delijk te bouwen. Dit hefschuifsysteem

en sluiten aan bij het keukenblok.

beantwoordt qua design ook weer he-

Enkele leuke indelingen zoals inschuif-

lemaal aan de stijl van de woning. Door

deuren die een ontbijthoek verbergen,

de slanke middenstijl geniet je er ten

vormen de highlights van een goed

volle van het daglicht en de weidsheid

Reynaers Aluminium
Oude Liersebaan 266 - 2570 Duffel - t. 015 30 88 66 - www.reynaers.be

van de buitenomgeving. Door voor
een monorail schuifraam te kiezen
wordt die strakke en minimalistische
uitvoering nog eens benadrukt door
de combinatie van een vaste en bewegende vleugel. De schuivende delen
sluiten ook perfect aan op de hoeken
waardoor de tuin als het ware deel
uitmaakt van de leefruimte doordat
geen hoekprofiel het zicht belemmert.
De aluminium profielen zijn voorzien
van structuurlak. Dat maakt dat ze heel
makkelijk in onderhoud en duurzaam zijn.
Een houthaard was een absolute must
voor het bouwkoppel. Ze wilden deze
ter hoogte van de zithoek waardoor
hij werd ingewerkt in de kastenwand.
Een huzarenstukje dat veel voeten in
de aarde had, want er is geen schouw
aanwezig waardoor het rookkanaal als
het ware moest omgeleid worden via
een schacht naar het dak.Vuur & Vlam
werkte een oplossing uit om ervoor te
zorgen dat de haard optimaal zou
branden. “Een proefproject met een
geslaagd resultaat”, zegt Dominique
Boucneau van Vuur & Vlam. “Doordat
het bouwkoppel koos voor een houtvuur vreesden we dat deze niet op
een natuurlijke manier zou trekken.
We hadden al een plan B in gedachten
door eventueel te werken met een
ventilatiesysteem, maar dat bleek niet
nodig”. Vuur & Vlam is niet alleen
gespecialiseerd in inbouwhaarden, maar
zorgt ook voor de puur technische
installatie en de volledige bijhorende
afwerking. Doordat zij dit totaalpakket
aanbieden, beperken ze zich tot een
select gamma merken dat aan de hoogste criteria voldoet. Het bouwkoppel
koos voor het model Luna Diamond
850V hout van M-Design. Dit is een liftdeurhaard die zowel open als gesloten

– 14 –

Vuur & Vlam
Hundelgemsesteenweg 170 - 9050 Gent - t. 09 230 78 50 - www.vuurenvlam.com

kan gebruikt worden. De haard heeft een

van echt houtvuur. Deze modellen zijn

energielabel A+ wat betekent dat het

uitgerust met een 3D-brander waarbij

voldoet aan de nieuwste energienormen

het gas uit de houtblokken komt. De

op gebied van rendement en fijn stof uit-

geïntegreerde ledverlichting zorgt nog

stoot. Qua design heeft de haard geen

voor een extra gloei effect.

metalen boord en geen profielen waar-
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door het zicht niet belemmerd wordt en

De haardwand loopt door tot het begin

je letterlijk van een knetterend haard-

van de woning en gaat over in praktische

vuur kan genieten. Samen met de meta-

kastenruimte voor het bureaugedeelte.

len binnenbekleding past dit strak en

Via een schuifwand kan het bureauge-

modern jasje ook weer volkomen in de

deelte afgescheiden worden van de rest

hedendaagse stijl van de woning. Hoe-

van de woning. Het raam dat uitkijkt op

wel hier gekozen werd voor een hout-

de straatkant werd uitgerust met zwarte

haard, bestaat dit model ook op gas: de

aluminium lamellen in steel look. Deze

True Vision 850V. Er zijn heel wat trendy

matte uitvoering geeft geen reflecties

gashaarden op de markt waarbij het

van het licht waardoor ze bijna onzicht-

vuurbeeld nauwelijks te onderscheiden is

baar zijn als ze open staan.
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Altex
Driemastenstraat 5 - 8800 Sint-Eloois-Winkel - t. 056 50 43 75 - www.altex.be
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Altex, een particuliere fabrikant die de

lijke opdracht, want het bouwkoppel

métier nog hoog in het vaandel draagt,

was eigenlijk geen grote fan van gor-

werkt enkel met uiterst zorgvuldig

dijnen. “Voor de voorzijde hebben we

geselecteerde stoffen en wevingen.Alle

dan ook die fijne aluminium lamellen

confectie wordt ook in eigen atelier

voorgesteld. Ze passen perfect in het

gemaakt. Voor de lamellen hebben ze

strakke interieur, maar door de steel

een private label waarbij ze enkel het

look geven ze toch een warme toets

beste hebben gebundeld in een select

aan de omgeving”, zegt interieur-

aantal producten. Altex heeft dan ook

specialist Peter Desmedt van Altex.

al meer dan 30 jaar ervaring op het

Voor de grote ramen in de leefruimte

gebied van raamdecoratie. Doordat

werd gekozen voor gordijnen in poly-

ze werken met interieurarchitecten en

ester linnen. De weving van de stof is

-adviseurs kunnen ze heel gericht hun

heel open waardoor het licht heel

klanten begeleiden en de beste oplossing

zacht gefilterd wordt en je op elk

voorstellen in functie van hun woning

moment van de dag een mooi effect

en gewoonten. Voor deze woning

kan creëren. Omdat het bouwkoppel

stonden ze al meteen voor een moei-

absoluut geen licht wilde verliezen bij

TSC Solutions
Luipaardstraat 12 bus 3 - 8500 Kortrijk - t. 051 62 95 21 - www.tscsecurity.be

opengetrokken gordijnen werd geopteerd om de gordijnenrail
door te trekken over de volledige lengte van de woning.
Zo konden de gordijnen netjes weggewerkt worden in een
nis in de hoeken van de woning. Het gordijn toetst lichtjes
op de grond waardoor een nonchalance gecreëerd wordt dat
opnieuw de strakke omgevingselementen verzacht. Boven werd
gekozen voor een antracietgrijze veloursstof die voor een
leuke retrolook zorgt.
Wanneer we via de inkom naar de bovenverdieping trekken,
valt de openheid opnieuw op door een glazen doorschijnende
wand die rechtstreeks connecteert met de ruimtelijkheid van
de inkom. Aan de straatkant werd een polyvalente ruimte
voorzien die nu vooral dienst doet als was- en droogplaats.
Daartegenover liggen de slaapkamers van de kinderen. Deze
bevinden zich naast mekaar en vormen elkaars spiegelbeeld
met ertussenin een toilet. Ook de badkamer voor de kinderen
met een douche en een dubbele wastafel liggen binnen handbereik.Tenslotte wordt de rest van het verdiep ingepalmd door
de master bedroom waar een ruime badkamer met dubbele
wastafels in wit Corian en een douchestraat waar men makkelijk met het ganse gezin kan staan, op aansluit. Het donkere
eiken fineer van in de woonkamer komt ook hier terug in het
badmeubilair wat opnieuw de harmonie doorheen het ganse
huis bevestigt. Een echte eyecatcher en een leuk hebbeding is
ongetwijfeld de buitendouche die zich bevindt in een buitenpatio en waar je ongestoord kan genieten van heerlijk douchen
in de buitenlucht. Ook boven worden de slaapkamers stijlvol
aan de tuin gelinkt door de grote ramen die uitgeven op de
tuin. De uitstekende luifel voorziet als het ware een dakterras
dat voorzien is van ballastkeien. Het verticaal houtwerk dat
het onderste blok vormt aan de voorkant van de woning,
komt hier in een lichtdoorlatende versie terug wat vooral
vanuit de tuin zorgt voor een hedendaagse aanblik. Net zoals
beneden werd ook boven gekozen voor vloerverwarming. Als
projectingenieur kon de bouwheer zijn hartje ophalen in het
uitdenken van allerlei slimme snufjes die het leefcomfort van het
gezin nog meer kunnen bevorderen. “Op vlak van domotica en
verlichting wou ik mij toespitsen op functies die vooral onze
manier van leven vergemakkelijken”, legt de bouwheer uit. Om
alles bedienbaar te maken vanaf één centraal punt en zowel
verwarming, screens, verlichting en beveiliging te automatiseren
werd een beroep gedaan op TSC Solutions.
Dit dynamisch bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring biedt
totaaloplossingen op vlak van domotica, alarmsystemen, camera-bewaking en elektriciteitswerken. Op basis van de wensen
van de klant stelt TSC Solutions een oplossing voor dat niet
alleen het comfort bevordert in een woning, maar ook een
energiebesparende functie heeft en inspeelt op de gemoeds-

rust van de bewoners. Op vlak van domotica is TSC Solutions

Door de zuidwest oriëntatie van de tuin en in combinatie met

erkend partner van het KNX domotica systeem. Dit systeem

de grote glaspartijen werd buitenzonwering voorzien. Hier werd

is de enige open standaard voor woningautomatisering. Een

gekozen voor drie gekoppelde Fixscreen doekzonweringen van

alarm of camerasysteem kan perfect geïntegreerd worden,

Renson. Deze systemen houden de zonnestralen tegen zodat

maar ook andere functies zijn configureerbaar. Door het per-

de binnentemperatuur comfortabel blijft, zonder dat daarbij

fect afstemmen van verschillende technieken kan men dan

het zicht op de tuin verloren gaat. Als pionier in doekzonwering

ook heel ver gaan in de handelingen die in een woning auto-

bewijst Fixscreen van Renson al jaren zijn duurzaamheid en

matisch uitgevoerd kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld

kwaliteit. Het gepatenteerde geleidingssysteem met ritsprincipe

het licht aangaat in de badkamer, schakelt de ventilatie een

zorgt voor een extreme windbestendigheid. Het doek zit ook

fractie hoger. Door een koppeling met de waterpomp gaat

heel strak in de geleiders wat hier opnieuw supergoed matcht

ook het water sneller opwarmen. Boven werd ook een

met de architectuur van de woning. De zijgeleiders werden

weerstation geïnstalleerd die de screens regelt en wanneer

eveneens subtiel in de buitengevel ingewerkt zodat er geen

het plots zou beginnen regenen, sluiten de lichtkoepels auto-

profielen zichtbaar zijn en de screens als het ware uit de muur

matisch. Via HOMELYNK worden alle functies visueel in beeld

naar boven of beneden schuiven. Doordat er afmetingen mogelijk

gebracht. Deze module is gekoppeld aan het KNX-systeem

zijn tot zes meter breedte of hoogte kon ook voor de doek-

en fungeert als programmeerinterface dat raadpleegbaar is

zonwering zelf naadloos gewerkt worden.“De grote voordelen

op verschillende apparaten zoals tablet of smartphone.

van doekzonwering situeren zich vooral op vlak van comfort

HOMELYNK kan dan ook volledig gepersonaliseerd worden

en duurzaamheid”, klinkt het bij Renson. “Niet alleen genieten

en zelfs grafisch kan men een eigen ontwerp voorzien. Als

de bewoners van een comfortabel binnenklimaat, maar verve-

schakelaars werd overal gekozen voor ZENNIO, een capacitief

lende reflecties of verblinding wordt ook vermeden, terwijl het

touchpanel met een minimalistische en sobere vormgeving.

zicht op de tuin toch behouden blijft. Ook insecten krijgen

Voor de verlichting werd tenslotte gekozen voor het slim

geen kans om de woning binnen te dringen. Op vlak van duur-

lichtmanagementsysteem DALI van Ilumtech. Met deze module

zaamheid zorgt een dynamische zonwering ervoor dat de bin-

kan je 64 lichten aansturen en voorzien van een perfecte dim-

nentemperatuur in de zomer toch onder controle blijft. In de

ming.

winter geniet je dan weer van de zonnewinsten die het huis gaan

– 23 –

opwarmen, waardoor je kan besparen op verwarmingskosten
en binnen toch van een aangename temperatuur kan genieten.
De zonnewering werd bovendien gekoppeld aan een weerstation
waardoor ze volledig geautomatiseerd zijn en afhankelijk van
het weer hun diensten op eigen houtje bewijzen.
Puurheid en eenvoud werden hier op alle vlakken met overtuiging in de praktijk gebracht, waardoor de woning als een
magneet de aandacht trekt en werkelijk de allure aanneemt
van esthetisch perfectionisme.
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