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Aluminium is voor jou zeker een optie. Je twijfelt 

er ook niet aan dat Reynaers talrijke oplossingen 

biedt voor ramen, deuren, schuifdeuren, gevels, 

veranda’s, zonweringen, balustrades... in het kader 

van je bouw- of verbouwingsplannen. Je verlangt 

echter naar bijkomde ideeën, inspiratie, praktijk 

gerelateerde ophelderingen en detailinformatie. 

Daarom zet Reynaers voor jou nog eens de puntjes 

op de i.

Deze brochure is immers een waardevolle bron 

van inspiratie die je zal helpen de keuze te maken 

die het beste bij jou past op het vlak van esthetiek, 

design en stijl. Daarnaast zetten we voor jou nog 

andere punten in de kijker: productinformatie, de 

laatste innovaties inzake aluminiumprofielen, de 

uitzonderlijke prestaties en het duurzaam karakter 

van onze systemen en de unieke meerwaarde die 

de Reynaers Partners of Installers bieden bij de 

vakkundige realisatie van jouw project.

Wij wensen je veel kijk- en leesgenot. Heb je nog 

vragen over de Reynaerssystemen en de integratie 

ervan in je bouwproject, aarzel dan zeker niet jouw 

Reynaers vakman te contacteren. Zijn gegevens 

vind je op de laatste pagina van deze brochure.

Bert Geerinckx

Algemeen Directeur Reynaers Aluminium Belux
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Maak je woondromen waar

De inspiratie van de bouwer of de verbouwer ligt vaak aan de basis van creatieve 

ontwerpen en originele gebouwen. Reynaers wil je hier graag bij helpen. Op de 

volgende pagina’s vind je voorbeelden die je inspireren? Je kan anders ook terecht 

op www.reynaers.be. Daar vind je honderden afbeeldingen van recente projecten. 

Bouwen of verbouwen? Laat je door Reynaers inspireren.



Lumineus
Ook in een besloten stedelijke omgeving dragen 

de Reynaers raam- en deurprofielen bij tot de 

helderheid en de visuele verruiming van je woning. 

De grote glaspartijen van de schuifdeur met 

laagdrempelige toegang tot terras of tuin laten 

binnen en buiten versmelten tot één leefruimte.
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KLEUR

RAL 9005

PROFIEL

CS 77 CP 155 LS Mono
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Structureel
Diverse raamoplossingen geven de architect de 

mogelijkheid om bepaalde wanden en muren om te 

toveren tot structurele lichtpunten. Donkere hoeken 

en compacte plaatsen krijgen zo een volwaardige 

rol in de totaalbeleving van je woning.
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KLEUR

RAL 9006 mat

PROFIEL

CS 77 HI CP 130 LS Duo
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Onbegrensd
De strakke tekening en de sobere lijn van de profielen beperken geenszins de sterkte 

van je ramen. Gigantische, uit één stuk geïntegreerde glaspartijen, scheppen een 

indruk van grenzeloosheid.
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KLEUR

RAL 9007 coatex

PROFIEL

CS 77 HV CP 155 LS Duo
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Alomtegenwoordig
De aanwezigheid van muren wordt in de moderne architectuur hoe langer hoe 

meer beperkt. De hoogtechnologische oplossingen van de Reynaers raam- en 

deur systemen, maken het mogelijk om vanuit elke perspectief te genieten 

van de buitenomgeving. Zelfs hoge hoekpunten belemmeren op geen enkele 

manier het zicht.
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KLEUR

RAL 9005 mat

PROFIEL

CS 77 HI CS 155 HI-LS Mono
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Krachtig
Bij elk raamprofiel past de juiste deur. 

Bij elke venster past een andere venster. 

Bij elke architecturale optie past een 

optimaal systeem. Alles vormt zo een 

esthetisch en krachtig geheel.
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KLEUR

RAL 9004 mat

PROFIEL

CS 77 CW 50
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Oneindig
De nieuwste systemen van Reynaers bieden de 

mogelijkheid om oneindig veel glaspartijen aan 

elkaar te schakelen, oneindig veel lichtinval te 

bevorderen en de omgeving binnen en buiten 

grenzeloos te combineren.
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KLEUR

RAL 9005 mat

PROFIEL

CS 77 FU CP 155 LS Mono
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KLEUR

geanodiseerd natuurkleur

PROFIEL

CP 130 CS 77-HI
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Uniformiteit
Door gebruik te maken van grote doorlopende glaspartijen 

maakt het modern en functioneel buitenzwembad deel uit van je 

leefruimte. Aluminium profielen zijn duurzaam, isolerend, vragen 

weinig of geen onderhoud. Reynaers profielen dragen hierbij toe tot 

de zuivere uniformiteit van het totaalbeeld van je huis.
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PROFIEL

CP 155 CS 77-HI

KLEUR

RAL 7021 coatex
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Vrijheid
Reynaers profielen bieden aan je architect of designer 

een zeer ruime conceptuele vrijheid. Aluminium moedigt 

creativiteit aan, bepaalt mede het design van je woning, 

draagt bij tot het bekomen van de gewenste sfeer. 
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Contrast
Door materialen te combineren en contrasten te creëren, geef 

je karakter aan je woning. De Reynaers aluminiumprofielen 

bieden stijl- en kleurmogelijkheden die ertoe bijdragen om zowel 

discreet als opvallend de eigenheid van je bouwstijl tot uiting te 

doen komen.
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KLEUR

RAL 9004 mat

PROFIEL

CW 50 CS 38-SL
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Comfort
Reynaers ontwikkelt oplossingen die meehelpen de ruimte beter te benutten en je wooncomfort te vergroten. Het exclusieve CF 77 vouwdeursysteem 

is daar een schitterend voorbeeld van. Door de inbouwdiepte ervan zo minimaal mogelijk te houden, combineert het hoge isolatiewaarden en een 

extreem lage drempel tussen binnen en buiten met een maximum aan comfort.
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KLEUR

RAL 7037 mat

PROFIEL

CS 77 CF 77
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KLEUR

RAL 7030 mat

PROFIEL

CS 38-SL

Fantasie
Aluminium heeft als bijkomend voordeel dat het alle 

vormen kan aannemen, waardoor de eigenheid van 

jouw stijl en smaak en de fantasie van de architect 

onbeperkt tot uiting kunnen komen.
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Leefveranda
Word je graag omgeven door groen? Dan is deze veranda wellicht 

iets voor jou. Met deze leefveranda behoud je een prachtig zicht op 

de tuin en vertoef je binnen in een comfortabele en gezellige sfeer. 
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PROFIEL

CS 38-SL CR 120

KLEUR

RAL 9005 coatex
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KLEUR

RAL 9005 mat

PROFIEL

CW 50 CS 77-HI CP 130
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Optimaal 
effect
Weinig materialen zijn zo stijlvol combineerbaar 

met andere materialen als aluminium. Door 

de gepaste kleuruitvoering te selecteren 

uit het heel ruim palet dat door Reynaers 

wordt aangeboden, bereikt men optimaal het 

gewenste effect. Originaliteit en moderniteit 

worden op hun beurt geaccentueerd door het 

type profiel en de mogelijke oplossingen voor 

een uitzondelijke lichtinval.
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KLEUR

RAL 9011 mat

PROFIEL

CS 86-HI CP 130
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Van lage energie- tot 
passiefwoning

Een sluitende integratie van het raam in de bouwstructuur is een absolute vereiste bij passieve en lage 

energiewoningen. Het Reynaconnect systeem garandeert een luchtdichte plaatsing van het schrijnwerk.
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Integratie
Ramen, deuren, schuifdeuren, gevels, veranda’s, zonweringen, 

balustrades,... de profielen en systemen van Reynaers lenen 

zich tot talrijke toepassingen en passen in elk bouwplan.
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KLEUR

RAL 9006 mat

PROFIEL

CS 77
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Strak
Slank design, sobere uitvoering, eenvoud 

en discretie. Aluminium is het materiaal bij 

uitstek voor het realiseren van hedendaagse 

bouwconcepten.
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KLEUR

RAL 7021 mat

PROFIEL

CS 68
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Karakter
De juiste keuze van aluminium systemen, zoals de CS 104, 

in de gepaste stijl geven jouw huis niet alleen comfort en 

warmte, licht en openheid, maar ook een sterk karakter 

zowel buiten als binnen.
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KLEUR

RAL 9005
coatex

RAL 2000

PROFIEL

CS 104
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KLEUR

RAL 9004 (zwart) geanodiseerd aluminium

PROFIEL

CS 68 CP 130
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Combinatie
Het Reynaers Concept System® is een uniek modulair systeem voor aluminium schrijnwerk dat 

uit verschillende profielen en accessoires bestaat die onderling gemakkelijk te combineren zijn.
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KLEUR

RAL 9004 mat

PROFIEL

CS 68 CP 130
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Panoramisch
De stevigheid van de Reynaers aluminium profielen laat toe 

om grote raam- en deurstructuren te bouwen die een prachtig 

uitzicht geven op de tuin, waardoor binnen en buiten één worden.
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Transparant
Reynaers Aluminium biedt ook schuifdeuren 

en -ramen die zo goed als drempelloos 

zijn. Daarbij is de overgang tussen binnen 

en buiten vlak. Je krijgt de indruk dat de 

leefruimte opgaat in de buitenomgeving.
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KLEUR

RAL 9007 coatex

PROFIEL

CS 77 CP 130
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Veelzijdig
De aluminiumprofielen en -systemen van 

Reynaers bieden je een onbeperkte vrijheid 

in je creatieve aanpak om het karakter en de 

gezelligheid van je woning te bepalen. Zo kan 

je aan moderniteit pittoreske allures geven 

of een traditioneel totaalbeeld beklemtonen 

met grote glaspartijen.
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KLEUR

RAL 7024
mat

RAL 7044
mat

PROFIEL

CS 68 CS 38 SL
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KLEUR

RAL 7021 mat

PROFIEL

CF 77
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Indrukwekkend
Gesloten, gedeeltelijk open of volledig opengevouwd, de CF 77 vouw deur van Reynaers schenkt je woning 

een indrukwekkende en bijzonder functionele eigenschap. In de winter geniet je binnen lekker warm van 

het ruim zicht op de omgeving. In de zomer laat je de tuin tot in de woonkamer binnenkomen. 
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Dimensie
Meer vensters dan muren is een lumineuze 

optie die met aluminium profielen mogelijk 

wordt gemaakt. Grote glaspartijen en zo goed 

als geen drempel tussen binnen en buiten geven 

aan je woning een andere dimensie.
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KLEUR

zwart brons geanodiseerd

PROFIEL

CW 50 CS 77
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KLEUR

RAL 9005 mat

PROFIEL

CP 155 CS 86-HI
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Futuristisch
De strakke en slanke Reynaers aluminiumprofielen zijn dermate sterk dat ze probleemloos grote 

glaspartijen aankunnen. In combinatie met de geavanceerde mono-, duo- en tri-rail schuifsystemen 

van Reynaers, kan je concept futuristisch uit de hoek komen.
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KLEUR

Reynaers  
50

RAL 7021
coatex

PROFIEL

CS 68 functioneel CP130
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Sereniteit
Aluminium dat subtiel verwerkt is tot sobere no-nonsense 

schrijnwerk voor je veranda brengt rust en gezelligheid in 

en rond je woning.  Met aluminium profielen voel je je veilig 

thuis, ook in je veranda.  Bovendien draagt de doordachte 

functionaliteit bij tot zorgeloos en aangenaam comfort. 

Een genot voor het leven.
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Helderheid
Aluminium laat als geen ander materiaal toe om je woning 

te voorzien van grote glaspartijen in combinatie met slanke 

profielen. Zo bekom je een maximale lichtinval en een unieke 

kijk op de buitenwereld. 
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KLEUR

RAL 9007 mat

PROFIEL

CS 86-HI CP 155 CW 50 CS 77
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KLEUR

RAL 7021 mat

PROFIEL

CS 77 Verborgen Vleugel

Homogeen
Aluminium is perfect te combineren 

met andere materialen zoals steen of 

hout. Maar gecombineerd met zichzelf 

is het effect van aluminium niet minder 

knap. Sobere aluminium raamprofielen 

als homogene accenten in een 

voorgevel samengesteld uit aluminium 

elementen en het geheel afgewerkt 

met aluminium vensterbanken, creëren 

een homogene en moderne look.
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Authentiek
Slanke buitenvormen, ultieme elegantie en 

tegelijk grote sterkte. Het CS 38-SL systeem 

is de ideale oplossing voor zowel nieuwbouw 

als voor de vervanging van stalen ramen en 

deuren waarbij het originele design wordt 

behouden. 
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KLEUR

RAL 7039
mat

RAL 9005
mat

PROFIEL

CS 38 SL
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Volwaardig 
decoratief
Naast een nuttige, structurele functie kan 

aluminium geïntegreerd worden als een 

volwaardig en decoratief element van 

je leefruimte. Zowel binnen als buiten. 

Wie sobere, hedendaagse elegantie zegt, 

zegt aluminium.
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KLEUR

geanodiseerd natuurkleur

PROFIEL

CP 155 CW 50 CS 68
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interieurarchitect Arjaan De Feyter

Decoratief
Aluminium ramen en deuren dragen niet alleen bij tot de uitstraling van je 

woning naar buiten toe. Je keuze voor een raam- of een deursysteem bepaalt 

ook hetzij discreet, hetzij opvallend, het interieur van je woning.
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KLEUR

RAL 7012 mat

PROFIEL

CS 38-SL CP 155
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Alle stijlmogelijkheden nog eens op een rij

Basisvorm 

FUNCTIONELE STIJL

Rechte, strakke lijnen. Soberheid, 

discretie. Een neutraal component 

in het architecturaal concept van 

jouw woning.

Superslank 

STAAL LOOK STIJL (CS 38-SL)

Aparte look. Universeel, past 

zowel bij moderne als klassieke 

bouwstijlen. Oorspronkelijk 

ontwikkeld ter vervanging van de 

majestueuze stalen ramen. 

Meer design

VERBORGEN SCHARNIEREN

Niets zo handig als scharnieren die 

verborgen weggewerkt zijn in het 

raamkader of de deurvleugel. Dit 

is niet alleen esthetisch een zéér 

mooie oplossing maar ook heel 

praktisch. Een bijkomend voordeel 

van ingewerkte scharnieren is het 

positieve voordeel op de lucht-

dichtheid en de akoestiek.

Meer reliëf 

RENAISSANCE STIJL

Traditioneel tot rustiek. Karakter-

vol, dynamisch. Een combinatie 

van hoekige en ronde vormen. 

Ideaal bij renovatie of restauratie 

(landhuizen, pastoriewoningen, 

herenhuizen...).

Minder reliëf 

VERBORGEN VLEUGEL

Actueel, minimalistisch. Strakke 

belijning, elegantie. Bij verborgen 

vleugel wordt het opendraaiende 

gedeelte volledig weggewerkt 

achter het vaste raamkader.

Extra accent 

DECORATIEF PROFIEL

Dit decoratief profiel kan op alle 

CS-systemen geplaatst worden. 

Via een clips verbinding wordt het 

zo bovenop het bestaande profiel 

bevestigd. Resultaat is een raam 

dat een extra accent krijgt. De 

discrete doch elegante stijl van 

dit decoratief profiel onderwerpt 

zich perfect aan alle vormen van 

traditionele architectuur. 
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Aluminium, eigentijds  
& toekomstgericht

Als materiaal heeft aluminium een uitstekende reputatie qua weerstand, stevigheid, 

onaantastbaarheid en lange levensduur. Toch is zijn ziel flexibel en smeedbaar.

Aluminium gaat mee met zijn tijd, past zich aan, volgt de trends, beantwoordt aan 

de huidige en komende wensen, normen en vereisten. In de frontlinies van design, 

comfort, stijl, zuinigheid, veiligheid en duurzaamheid staat aluminium helemaal 

vooraan. Op aluminium kan je rekenen. Zorgeloos en voor het leven.
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VOORDELEN VAN ALUMINIUM OP EEN RIJTJE

• Aluminium heeft een lange levensduur: het wordt niet aangetast 

door uv-stralen of vocht, het roest of rot niet en trekt niet krom.

• Aluminium is onderhoudsvriendelijk: door zijn gladde en glanzende 

afwerking trekt het geen stof en zand aan.

• Aluminium is veilig en onbrandbaar: door zijn stevigheid is het 

bestand tegen inbraken.

• Aluminium is milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord: het is 

100% recycleerbaar en de recyclage kost weinig energie.

• Aluminium heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

• Aluminium verzekert een optimale lucht-, water- en winddichtheid.

• Aluminium heeft een uitstekende thermische isolatiefactor: een 

aluminium raam isoleert zowel tegen de koude als de warmte en 

beantwoordt aan alle wettelijke vereisten inzake energie-efficiëntie.

• Aluminium biedt een optimale akoestische isolatie: aluminium 

profielen integreren zonder problemen brede glasdiktes die 

noodzakelijk zijn om zich tegen het lawaai te beschermen.

• Aluminium is beschikbaar in talrijke kleuren.

• Aluminium is aangepast voor uiteenlopende stijlen.

De voordelen  
van aluminium
TROEVEN ZO GROOT ALS EEN HUIS

Wanneer je voor aluminium kiest, gun je jezelf jarenlang zorgeloos woonplezier, want aluminium is één van de meest duurzame bouwmaterialen. Om 

te beginnen vergt aluminium zo goed als geen onderhoudswerk. Beitsen, verven, vernissen,... allemaal niet nodig. Voor een kuisbeurt volstaat een 

natte spons. Punt uit. Aluminium profielen maken het mogelijk je woning krachtig te isoleren. Je kan ermee de energiezuinigheid van je huis zo ver 

drijven als je zelf wilt. Optimale luchtdichtheid en passief bouwen worden trouwens graag met aluminium geassocieerd. En toch leent aluminium 

zich tot de meest diverse bouwstijlen. De vrijheid in jouw designkeuze is onbeperkt. Nieuwbouw of renovatie, er is een altijd een aluminiumprofiel 

dat perfect beantwoordt aan je verwachtingen. Kortom, aluminium is een prachtig en oersterk materiaal dat bij ieder huis past. 
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MONORAIL DUORAIL
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CONCEPT SYSTEM: SUPERIEURE ISOLATIE

Thermische isolatie is één van de vele troeven van het Reynaers Concept System, afgekort CS, een exclusief 3-kamersysteem dat door Reynaers zelf 

werd ontwikkeld. De binnen- en buitenkant van een CS-profiel worden van elkaar gescheiden door een thermische brug met een hoge isolatiewaarde 

en door een unieke middendichting die extra isolerende luchtkamers bevat. Binnen onze CS-reeks kan je kiezen uit vier profielen met een verschillende 

stripbreedte en dus ook een verschillende isolatiefactor. Noteer hierbij dat het getal dat na CS vermeld staat, een belangrijke aanwijzing is voor de 

isolatiewaarde. Hoe hoger het getal, hoe steviger het profiel, maar ook hoe beter het profiel isoleert. Bij sommige profielbenamingen kan je tevens 

de afkorting “HI” lezen. HI staat voor High Insulation, wat betekent dat het aluminium profiel nog extra isolatiemateriaal bevat, onder de vorm van 

extra schuim of dichtingsbanden die de isolatieprestaties nog verbeteren. Dit alles geldt ook voor onze CP schuifsystemen, waarbij CP de afkorting 

is van Concept Patio, en het veranda-daksysteem dat afgekort wordt door CR of Concept Roof.

CONCEPT PATIO: PERFORMANTE SCHUIFDEUREN

Met de reeks CP (Concept Patio) schuif- en hefschuifsystemen 

betrek je de tuin en de buitenomgeving meer in je woning, waardoor 

de grens tussen binnen en buiten vervaagt. De CP systemen laten 

grote glaspartijen toe. Zo creëer je een extra gevoel van ruimte en 

zorg je voor een betere lichtinval, terwijl de goede isolatie van de 

kamer effectief blijft. Ook bij schuifdeuren kan je kiezen voor een 

verschillende kleur op zowel de buiten- als binnenzijde.

Schuif- of hefschuifsysteem

Bij beide systemen glijdt het aluminium vleugelprofiel met rvs-

wielen over een rail. Bij een hefschuifsysteem wordt de schuifdeur 

opgetild voordat hij over de rail glijdt. In gesloten positie wordt het 

hefschuifsysteem verankerd wat een extra pluspunt is op het gebied 

van isolatie en diefstalpreventie. 

Monorail, duorail of trirail

Monorail combineert een vast en een bewegend deel. Het bewegend 

deel schuift langs de buitenzijde van het vast deel: een optisch slanke 

oplossing. Bij duorail kunnen beide vleugels schuiven, waarbij het 

bewegend gedeelte schuift langs de binnenzijde of buitenzijde. Hier 

krijg je een schuifraam met twee esthetisch gelijk schuivende delen. 

Drierail voorziet een derde rail om een extra schuivende vleugel aan 

de deur toe te voegen.

Uitstekend isoleren:  
een prioriteit 
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BIJ RENOVATIE

Uitgangspunt Type renovatie Aanbevolen raamreeks + glas Aanbevolen schuifraamreeks + glas

Bestaande woning  
zeer beperkt geïsoleerd

Enkel de ramen vervangen
CS 68 voorzien van  
dubbele beglazing CP 130 of CP 155 i.f.v. afmetingen en 

vleugelgewicht, telkens voorzien van 
dubbele beglazingBestaande woning  

zeer beperkt geïsoleerd
Ramen vervangen + gevels isoleren 

CS 77 of CS 77-HI voorzien  
van dubbele beglazing

BIJ NIEUWBOUWWONING

Uitgangspunt Isolatiepeil woning Aanbevolen raamreeks + glas Aanbevolen schuifraamreeks + glas

Open of gesloten  
bebouwing

Conform de EPB eisen, K45 /  
Muren voorzien van 8 à 10 cm isolatie

CS 77, CS 77-HI of CS 77-HI+ voorzien 
van dubbele beglazing

CP 130 of CP 155 i.f.v. afmetingen en 
vleugelgewicht, telkens voorzien van 
dubbele beglazing

Open of gesloten  
bebouwing

Laag energiewoning, K30 /  
Muren voorzien van 12 à 15 cm isolatie

CS 86-HI of CS 86-HI+ voorzien van 
dubbele of driedubbele beglazing

CP 130-HI of CP 155-HI i.f.v. afmetingen 
en vleugelgewicht, voorzien van dubbele 
beglazing. Is driedubbele beglazing 
aangewezen, dient CP 155-HI toegepast  
te worden

Open of gesloten  
bebouwing

Passiefbouw, K15 /  
Muren voorzien van 16 à 24 cm isolatie

CS 104 voorzien van  
driedubbele beglazing

CP 155-HI voorzien van driedubbele 
beglazing

REYNAERS ALUMINIUM ADVISEERT VOLGENDE RAAM-, DEUR- & SCHUIFRAAMSYSTEMEN

LAGE U-WAARDE, HOGE ISOLATIE

In de tabel hieronder vind je veel gebruikte systemen die Reynaers 

aanbeveelt naar gelang het type woning (bestaand of nieuw) en de 

aard van de werken in geval van renovatie of de isolatiedoelstellingen 

in geval van nieuwbouw. Met de U-waarde als maatstaf, wijzen de 

aanbevelingen op de meest verantwoorde oplossingen rekening 

houdend met de werkelijke situatie. Zo zie je tevens dat de Reynaers 

profielen ruimschoots aan de vereisten van de Europese richtlijnen 

voldoen alsook aan de verschillende normen rond energieprestatie. 

Reynaers raam- en deurprofielen leveren een belangrijke bijdrage in 

het bereiken van een gunstige energieprestatie van je huis. Wat je 

energiebudget alleen maar ten goede komt.

HI & HI+, HOOG ENERGETISCHE EFFICIËNTIE

De Hi Concept System ramen, deuren of schuifdeuren zijn hoog 

isolerende systemen die beantwoorden aan de strengste vereisten 

inzake veiligheid en stabiliteit. Daarnaast bereikt het HI concept 

hoge waarden op het vlak van water- en luchtdichtheid en leent het 

zich perfect tot toepassingen op basis van driedubbel glas. Het HI+ 

variant presteert nog beter met Uf waarden onder de 1.0 W/m2K, en 

plaatst het systeem aan de absolute top van de beschikbare energie-

efficiënte.
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Oplossingen voor ramen & deuren

CS 38-SL is een thermisch onderbroken driekamersysteem voor ramen en deuren dat 

ultieme elegantie, grote sterkte en energie-efficiëntie combineert. Door zijn slanke 

buitenvormen is het systeem geschikt voor nieuwbouwstijlen zoals pastoriewoningen en 

landhuizen. Verder is het de ideale oplossing voor het vervangen van stalen ramen en 

deuren. 

Uitvoering: CS 38-SL en CS 38-SL Flat   |   Uw-waarde*: 1.30 W/m2K 

Uitvoering: CS 38-HI   |   Uw-waarde*: 1.20 W/m2K

CS 38-SL

CS 38-HI

CS 68 is het basissysteem van de CS reeks. Het biedt een correcte thermische isolatie en 

wordt veel toegepast bij bouwprojecten waarbij de renovatie zich beperkt tot enkel het 

schrijnwerk. Bovendien is het systeem beschikbaar in verschillende esthetische vormen die 

op hedendaagse bouwstijlen zijn afgestemd. Alle types binnen- en buitendraaiende ramen 

en deuren zijn mogelijk.

Uitvoering: Functioneel, Renaissance en Verborgen Vleugel   |   Uw-waarde*: 1.60 W/m2K

CS 68

De nieuwe referentie voor nieuwbouw- en doorgedreven renovatieprojecten. Geschikt 

voor alle types binnen- en buitendraaiende ramen en deuren. Ligt ook aan de basis van 

het nieuwste multifunctioneel vouwraamsysteem van Reynaers Aluminium. Optimale 

combinatie van comfort en veiligheid.

Uitvoering: Functioneel, Renaissance en Verborgen Vleugel   |   Uw-waarde*: 0.99 W/m2K

CS 77

*opengaand raam van 1.23m op 1.48m met Ug 0.6 W/m2K en met warm edge spacer psi 0.06 71



CS 77-HI is een hoog isolerende oplossing, voorzien van extra isolatie die garant staat voor 

nog betere thermische isolatiewaarden dan CS 77. In vergelijking met de gewone versie scoort 

de HI uitvoering beter op het vlak van Uw waardes terwijl hij dezelfde mogelijkheden biedt als 

het CS 77 systeem. De HI uitvoering is uitermate geschikt voor woningen waarbij de lat hoger 

moet liggen op het vlak van thermische isolatie. De CS 77 is ook verkrijgbaar in HI+ versie. Deze 

variant presteert nog beter en is de absolute top op gebied van energie-efficiënte oplossingen.

Uitvoering: Functioneel, Renaissance en Verborgen Vleugel    

Uw-waarde*: CS 77-HI: 0.88 W/m2K / CS 77-HI+: 0.84 W/m2K

CS 77-HI

CS 77-HI+

Dankzij aangepaste isolatietechnieken behaalt het CS 86-HI systeem hoog isolerende 

waarden van het schrijnwerk en biedt het zo de ideale oplossing voor de strengste eisen 

op het vlak van thermische isolatie. CS 86-HI laat aan architecten toe ramen en deuren te 

ontwerpen die creativiteit combineren met transparantie en energie-efficiëntie. Het systeem 

kan daarbij perfect uitgerust worden met driedubbel glas waardoor men Uw waarden bereikt 

van lage -tot passief bouw. Ook verkrijgbaar in HI+ versie.

Uitvoering: Functioneel en Verborgen Vleugel

Uw-waarde*: CS 86-HI: 0.86 W/m2K / CS 86-HI+: 0.82 W/m2K

CS 86-HI

CS 86-HI+

Met het CS 104 profiel realiseert men passieve constructies met isolatiewaarden tot  

Uw 0.85 W/m2K, door het gebruik van een gepatenteerde isolatietechnologie. De 

inbouwdiepte van de profielen draagt bij tot de stevigheid en stabiliteit van het CS 104 

systeem wat de architect en constructeur de ontwerpvrijheid geeft van grote overspanningen 

met driedubbele beglazing, met een innovatieve, energie-efficiënte en duurzame oplossing 

als resultaat.

Uitvoering: Functioneel   |   Uw-waarde*: 0.77 W/m2K

CS 104

*opengaand raam van 1.23m op 1.48m met Ug 0.6 W/m2K en met warm edge spacer psi 0.06

Oplossingen voor ramen & deuren

extra thermische isolatie

	In het hoofdstuk INNOVATIE verder in deze brochure, kan je meer kennis maken met het CS 104 raam- en deurssysteem van Reynaers Aluminium dat 

speciaal is ontworpen voor passief- en lage energiebouw.
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De schuifdeur CP 130, met een maximaal vleugelgewicht van 300 kg, combineert hoge 

performantie met een uitgebreid gamma aan toepassingsmogelijkheden. Het systeem is niet 

enkel functioneel, maar biedt tevens een economisch en esthetisch antwoord op architecturale 

uitdagingen. CP 130 combineert naar wens schuif of hefschuif met mono-, duo- of trirail. Het 

kan ook volledig verzonken ingebouwd worden waardoor men geen overstap meer heeft.  

CP 130 op hoek: Het schuifdeursysteem CP 130, hefschuif duorail kan uitgebreid worden met 

een hoekoplossing die het mogelijk maakt om ruimtes te openen zonder een vast hoekelement.

CP 130

CP 130-HI

CP 155 is een thermisch onderbroken schuifsysteem met een maximaal vleugelgewicht van 

400 kg en een hoogte van maximaal 3 meter. De HI versie is uitgerust met extra isolerende 

dichtingen en een verhoogde drempel. Beide kunnen uitgevoerd worden in mono-, duo- of 

trirail, eventueel met lift en slide optie. CP 155 met Minergielabel is de Rolls-Royce in zijn 

categorie. Gecombineerd met driedubbele beglazing behaalt dit schuifsysteem performanties 

tot 1.20 Uw en is het perfect inzetbaar in passiefbouw.

CP 155

CP 155-HI

Het ultra slanke raam- en schuifraamsysteem HI-Finity biedt de mogelijkheid grote oppervlakten 

met elegante soberheid te beglazen. Hi-Finity schenkt uw woning een zeldzame uitbreiding van 

de leefruimte naar de buitenomgeving. Het minimimalistisch karakter van de profielen neemt 

niets weg van de prestaties en de sterkte van deze schuiframen die tot 500 kg glaswerk feilloos 

aankunnen. De uitstekende isolatiecapaciteit van de profielen en het uitgepuurd design maken 

van HI-Finity een uiterst geschikt systeem voor de hedendaagse, geavanceerde architectuur.

Het CF 77 vouwsysteem is een compleet nieuw ontworpen raam- en deuroplossing. Het 

architecturaal aluminium vouwsysteem CF 77 koppelt functioneel design aan innovatieve 

Reynaers technologie. Het systeem is in twee vleugeluitvoeringen beschik baar: de 

functionele stijl (CF 77) en de Slim Line (CF 77-SL) en kan op drie bodemconfiguraties 

geïnstalleerd worden, gaande van een volledig vlakke bodem, over een lage drempel tot 

een systeem met verhoogde wind- en waterdichtheid. Dankzij een vleugel inbouwdiepte van 

77 mm is dit systeem perfect compatibel met het bestaande CS productgamma.

CF 77

CF 77-SL

Oplossingen voor schuifdeuren
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Alle Uw waarden op een rijtje

RAMEN & DEUREN

CS 38  
SLIM LINE

CS 68 CS 77 CS 77-HI CS 77-HI+ CS 86-HI CS 86-HI+ CS 104

Functioneel       

Renaissance    

Verborgen 
Vleugel

 

Slim Line 

VAST RAAM
Uw-waarden

CS 38
1,70 W/m2K (1)

1,30 W/m2K (2)

CS 38-HI
1,60 W/m2K (1)

1,20 W/m2K (2)

1,70 W/m2K (1)

1,60 W/m2K (2)

1,60 W/m2K (1)

0,99 W/m2K (2)

1,50 W/m2K (1)

0,88 W/m2K (2)

1,45 W/m2K (1)

0,84 W/m2K (2)

1,47 W/m2K (1)

0,86 W/m2K (2)

1,43 W/m2K (1)

0,82 W/m2K (2) 0,77 W/m2K (2)

SCHUIFSYSTEMEN

CP 130
CP 130-LS

CP 155
CP 155-LS

CP 155-LS/HI+
+ MINER-

GIE®-LABEL
HI-FINITY

(1) Ug = 1,1 W/m2K 
psi = 0,11

(2) Ug = 0,6 W/m2K met warm edge spacer  
psi = 0,06

Uw-waarden

1,80 W/m2K (1) 
1,60 W/m2K (2)

(3m x 1,5m)

1,65 W/m2K (1) 

1,40 W/m2K (2)

(4m x 2,75m)

1,40 W/m2K (1)

1,20 W/m2K (2)

(4m x 2,75m)

1,4 W/m2K (1) 
1,1 W/m2K (2)

(4m x 3m)

1230

14
80
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Net als een huis vereist de veranda van je dromen het nodige 

denk- en creatief werk om deze naadloos te doen aansluiten 

op de stijl en de architectuur van je woning. Vandaag 

worden veranda’s ontworpen zowel volgens een klassieke, 

symmetrische opbouw als in functie van een persoonlijk, 

eigentijds en soms zeer origineel concept. Ongeacht de 

architectuur speelt de keuze van de bouwmaterialen een 

cruciale rol in de esthetische en bouwtechnische kwaliteiten 

van de veranda. Welk soort veranda je ook bouwt, het 

modulaire CR 120 systeem van Reynaers vormt de ideale basis. 

CR 120 is de nieuwste uitvoering van het Concept Roof systeem 

dat door Reynaers is ontwikkeld: een thermisch onderbroken 

verandasysteem bestaande uit aluminium kokerprofielen 

waarop de beglazing rust. Vertrekkend van de CR dakstructuur 

kan je kiezen uit drie stijlen voor de afwerking: een functionele 

belijning, een orangerie stijl of een Renaissance afwerking. 

Het modulair karakter van het CR 120 systeem biedt tevens de 

mogelijkheid om alle raam- en deursystemen te integreren. De 

vele verandaprojecten van Reynaers bewijzen dat aluminium 

uiterst geschikt is voor de constructie ervan. 

Voor een Reynaers veranda vakman bij jou in de buurt, surf 

naar www.reynaers.be

Je aluminium veranda:  
een volwaardige leefruimte
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Systemen voor veranda’s

CR 120 is een thermisch onderbroken verandasysteem. De draagconstructie 

bestaat uit aluminium kokerprofielen, waarop de beglazing rust. De 

dakconstructie wordt aan de buitenzijde vlak gehouden door platte afdekkappen. 

Geprofileerde kokerprofielen in functioneel-, renaissance- en orangeriestijl 

vormen aan de binnenzijde een volledig afgewerkt geheel, waarvoor een andere 

kleur gekozen kan worden dan die aan de buitenzijde. CR 120 biedt tevens de 

mogelijkheid om alle schuifsystemen en alle raam- en deursystemen uit de CS 

en CP reeksen te integreren, evenals dakramen.

Ook de overgang van de veranda naar de dakrand wordt door Reynaers niet vergeten. 

Deze dakrand profielen maken een perfecte afwerking mogelijk. Ze zijn vervaardigd 

uit duurzaam materiaal, vragen weinig onderhoud en zijn beschikbaar in dezelfde 

kleur als veranda.

HET REYNAERS DAKPROFIEL

DAKRANDPROFIEL

	De jongste toepassingen voor ramen en deuren laten toe tuin en terras optimaal te integreren in de woning. Ontdek hierover verder in het hoofdstuk 

INNOVATIE een schitterend voorbeeld: het CF 77 vouwraam.
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Ideëen en concepten  
die blijven verrassen

Innovatie is één van de kernwaarden van Reynaers Aluminium. En dit uit zich ondermeer 

op het vlak van product ontwikkeling. Reynaers innoveert!



Het Hi-Finity schuifraamsysteem van Reynaers Aluminium kadert in 

de trend van de hedendaagse architectuur om harmonie te creëren 

tussen woning en omgeving. Het schrijnwerk van Hi-Finity is hierdoor 

herleid tot zijn essentie. Een absoluut hoogstandje dat uitstekend 

past in de filosofie van Reynaers. Zonder in te boeten aan stevigheid, 

duurzaamheid en comfort, biedt Hi-Finity de mogelijkheid om uiterst 

grote schuiframen te installeren die licht en lichtheid uitstralen. 

Reynaers maakt gebruik van de meest geavanceerde technologie 

met als doel een maximaal uitgepuurd design. De aanwezigheid van 

de profielen is daardoor zo discreet geworden dat het raam bijna 

onzichtbaar wordt. Zo wordt het gevoel van “buiten te wonen” nog 

intenser. Nooit gaven schuiframen de indruk zo licht te zijn terwijl ze 

het mogelijk maken om een indrukwekkende transparante structuur 

te ontwerpen die zich naadloos uitstrekt van vloer tot plafond. Uiterst 

geschikt voor ruime leefveranda’s.

EEN NIEUWE DIMENSIE

Hi-Finity is een totaaloplossing waarbij het glas verlijmd wordt op de 

profielen. De intrinsieke kwaliteiten van het aluminium schrijnwerk 

zorgen ervoor dat het schuifsysteem uiterst sterk en duurzaam is. 

Dankzij de draagkracht en de innovatieve verbinding kunnen de 

glaspanelen een gewicht tot 500 kilogram dragen met een maximale 

raamoppervlakte van 2,5 tot 3,5 meter hoog. De schuifdeuren zijn 

verkrijgbaar zowel met dubbele als driedubble beglazing. Het systeem 

voldoet zo aan de strengste isolatievereisten. Dit effect wordt nog 

versterkt door de uitstekende bescherming tegen luchtindringing 

dankzij de met teflon beklede dichtingen. Met één druk op de knop 

of via een afstandsbediening wordt het schuifraam probleemloos 

geopend en gesloten. 

Less is more
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HIFINITY OP HOEK

Met het CP 130 schuifsysteem op hoek, bracht Reynaers een 

revolutionaire oplossing op de markt die ervoor zorgt dat wanneer de 

schuivende delen openstaan er geen hoekprofiel je zicht belemmert. 

Dezelfde functionele design hoogstand is van toepassing bij Hi-finity, 

waardoor de grens tussen binnen en buiten nog spectaculairder 

vermindert.

OP WIELTJES

De speciaal ontworpen wielbasis zorgt voor één vloeiende beweging 

van de glaspanelen. Zelfs panelen voor grote openingen kunnen 

moeiteloos met de hand worden bewogen. Er zijn verschillende 

openingsvarianten -duorail, drie-rail en een centrale sluiting. Stuk 

voor stuk indrukwekkende oplossingen voor exclusieve veranda’s die 

tot zes schuivende glaspanelen per toepassing mogelijk maken.

100% BELGISCH

Voor wie het vergeten was: Reynaers Aluminium is een Belgisch bedrijf! 

Hi-Finity is ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met Belgische 

designers en materiaal-architecten. Het product beantwoordt aan 

de strengste Europese kwaliteitsnormen en kreeg trouwens het 

Henry van de Velde label toegekend. Dit label wordt uitgereikt door 

Design Flanders voor de innoverende en esthetische kwaliteiten van 

een product. Ook de deurgreep heeft een aantrekkelijke, slanke en 

gestroomlijnde vormgeving die perfect aansluit op de elegantie van 

de Hi-Finity ramen.
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OPEN PERSPECTIEF 

De uitbreiding van het CP 130 schuif-en hefschuifgamma biedt een 

originele oplossing en sluit hiermee perfect aan op de vraag naar 

steeds grotere raampartijen en volledig glazen wanden met maximale 

overspanningen. Hoe omvangrijk de schuifsystemen ook zijn, toch 

blijft het totaalbeeld uiterst elegant, licht en luchtig en uitzonderlijk 

transparant. Dit maakt je verande of uitbouw extra luchtig. Binnen en 

buiten vloeien in elkaar. Hoewel de raamprofielen rond het glas visueel 

een minimalistische indruk geven, toch is de weerstand en de sterkte 

van het schuifsysteem verzekerd door de perfecte combinatie van het 

aluminium met het glas. Zo kan het CP 130 hoeksysteem glaspartijen 

aan die tot 300 kg wegen. 

FUNCTIONEEL

Wanneer alle wanden opengeschoven zijn, reikt jouw tuin als het ware tot 

in de veranda en wordt je veranda een comfortabele uitbreiding van het 

terras. Dankzij een speciaal ontworpen wielbasis en met Teflon beklede 

gleuven kan je de glaswanden manueel vlot open en dichtschuiven. Nog 

gemakkelijker is uiteraard het automatisch openingssysteem dat toelaat 

dankzij een onzichtbare motor de ramen te openen of te sluiten door 

eenvoudig op een knop te drukken. Grote glasoppervlakken zijn perfect 

te verzoenen met energiezuinigheid, warme gezelligheid en comfort. 

Het CP 130 schuifsysteem op hoek is voorzien van dubbel glas.

CP 130
Magisch &
Magistraal
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REYNAERS RAMEN EN DEUREN IN PASSIEF- EN LAGE ENERGIEBOUW

Reynaers Aluminium biedt aluminium totaaloplossingen aan voor de duurzame 

woning van morgen, waarbij de luchtdichtheid van de woning zorgt voor een maximale 

beperking van het energieverlies. Luchtdicht bouwen is dus een efficiënte manier om te 

besparen op energiekosten. Met het CS 104 profiel realiseert men passieve constructies 

met isolatiewaarden tot Uf 0.85 W/m2K, door het gebruik van een gepatenteerde 

isolatietechnologie. De stegen zijn uitgerust met een geïntegreerde PUR foam waardoor er 

geen afzonderlijke assemblage van de strips meer dient te gebeuren. Speciaal ontwikkelde 

rubbers garanderen een perfecte wind- en waterdichtheid en zorgen zo voor een 

optimale energie-efficiëntie. De inbouwdiepte van de profielen draagt bovendien bij tot de 

stevigheid en stabiliteit van het CS 104 systeem. Dat geeft de architect en constructeur de 

ontwerpvrijheid van grote overspanningen met driedubbele beglazing, met een innovatieve, 

energie-efficiënte en duurzame oplossing als resultaat.

CS 104
het raam  

van de 
toekomst
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MEER LICHT EN RUIMTE MET EEN VOUWSYSTEEM

Het nieuwste CF 77 vouwraam van Reynaers Aluminium is een 

openingssysteem met unieke eigenschappen. 

Het systeem rekent voorgoed af met de vooroordelen dat vouwramen 

zwaar, log en techisch complex zijn. Architecten en bouwheren zijn 

steeds op zoek naar meer ruimte en licht. Met één vlotte schuif- of 

vouwbeweging kan je vandaag de leefruimte in een handomdraai 

omtoveren tot een overdekt terras en verlengstuk van de tuin. Het 

architecturaal aluminium vouwraam CF 77 koppelt functioneel design 

aan innovatieve Reynaers technologie. 

Er zijn twee vleugeluitvoeringen beschikbaar, namelijk de Functionele 

stijl (CF 77) en de Slim Line (CF 77-SL) met een bijzonder slank en 

strak symmetrisch profiel van 122 mm. Afhankelijk van de vraag 

kunnen deze uitvoeringen op 4 verschillende bodemoplossingen 

geïnstalleerd worden, gaande van een volledig vlakke bodem, over 

een lage drempel tot een compleet wind- en waterdichte oplossing. 

Dankzij een vleugel inbouwdiepte van 77 mm is dit systeem perfect 

compatibel met het bestaande CS productgamma.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (CF 77 & CF 77-SL)

• Uw waarde tot 1.30 W/m2K

• Combinaties van 2 tot 8 vleugels

• Grote vleugelafmetingen (tot 1200 x 3000 mm)

• Zelfde profielen voor binnen- en buitendraaiende toepassingen

• Volledig geïntegreerd en centraal ingebouwd rolsysteem

• 4 bodemoplossingen mogelijk

• Glasdikte tot 63 mm

• Vleugelgewicht tot 120 kg

CF 77
binnen & buiten 
worden één
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Innovatieve 
antiallergische 
design raam-  
& deurkrukken 

raamkruk

deurkruk + slot

schuifdeurkruk

TOPDESIGN EN OPTIMALE ERGONOMIE VOOR  

REYNAERS RAAM- EN DEURKRUKKEN

De Reynaers aluminiumprofielen bezorgen je bouw- of verbouwproject een 

effectieve esthetische meerwaarde. Dit gevoel voor design trekt Reynaers 

nu door tot in de raam- en deurkrukken. Zo is de Reynaers PURITY® 

reeks raam- en deurkrukken ontstaan. Een sterk staaltje topdesign en 

ergonomie. Reynaers deed een beroep op designer Leo De Carlo, een 

leerling van de gerenommeerde Philippe Starck, om het ontwerp te maken 

van een nieuwe collectie raam- en deurkrukken. De Carlo liet zich hiervoor 

inspireren door de typische architecturale stijl van Reynaers Aluminium 

systemen en hun integratie in woningen en projecten. De PURITY® reeks 

raam- en deurkrukken is daarom optimaal op de gebruiks- en designnoden 

van bouwers en verbouwers afgestemd.
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REVOLUTIONAIR MATERIAAL

De PURITY® raam- en deurkrukken zijn bijzonder vernieuwend op het 

vlak van materiaal, productie en moduleerbaarheid. Zo werd er gebruik 

gemaakt van het materiaal Pura™, waarvoor Reynaers wereldwijd de 

exclusiviteit heeft in de categorie raam- en deurkrukken. De krukken 

zijn bovendien voorzien van een Biov™ oppervlaktebehandeling. Op 

die manier zijn de krukken corrosievrij, hypoallergeen, antiallergisch, 

gemakkelijk te onder houden en 100% recycleerbaar.

PURITY®, ESTHETISCH DESIGN

De PURITY® krukken zijn geschikt voor alle types van ramen, deuren 

en schuifdeuren. Je kan kiezen uit drie standaard kleuren Saffier 

Zwart, Maanlicht Wit en Lithium. De PURITY® krukkenreeks voegt 

een uniek en exclusief stijlaccent toe aan de architecturale Reynaers 

raam- en deursystemen. 

	Meer info   www.reynaers.be  •  www.reynaerspurity.be
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VENTALIS  

BUITEN

AKOESTISCHE  

VERSIE  

VENTALIS

LUCHTDICHT EN GEVENTILEERD

Een uitstekende isolatie vereist ook een gecontroleerde ventilatie. Reynaers 

ontwikkelde het unieke zelfregulerende ventilatiesysteem VENTALIS. Deze is 

volledig geïntegreerd in het raamprofiel. Ventalis opent of sluit de luchtinlaat 

automatisch naarmate de windsterkte hoger of lager is. De instroom 

blijft bijgevolg constant. De ventilatie-elementen zijn insectenwerend 

en regenbestendig. Voor het Ventalissysteem heeft Reynaers ook een 

akoestische module die integreerbaar is in alle raam- en deursystemen. 

Deze module vermindert het aantal decibels met 43 eenheden. Voor de 

schuifraamsystemen dalen de decibels zelfs met 45 eenheden.

PERFECTE INTEGRATIE VAN HET SCHRIJNWERK

Dankzij het REYNACONNECT systeem dat door Reynaers werd ontwikkeld is de integratie van je ramen en deuren in de bouw structuur optimaal. 

Het systeem voorziet verschillende extra voorzorgsmaatregelen met het oog op de luchtdichte plaatsing van het schrijnwerk. Zo wordt er een 

luchtdichte folie aangebracht op het raam die de aansluiting tussen raam en ruwbouw garandeert. Reynaconnect voorziet ook een speciale 

zwelband voor de regen dichtheid, opschuiming van de voegen tussen het schrijnwerk en de spouwisolatie en een hechtpasta voor een perfecte 

verlijming van de folie op het metselwerk. Reynaconnect is geschikt voor het luchtdicht plaatsen van alle Reynaers profielreeksen. 

Energiezuinig 
bouwen  
met Reynaconnect
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Vakmanschap in dienst van kwaliteit

Zoals steeds staan innovatie en kwaliteitsborging bij Reynaers op de eerste plaats. 

Onze technologische vaardigheden komen echter enkel tot hun recht dankzij de 

intense samenwerking met erkende Reynaers vakmensen. 



De REYNAERS PARTNERS kunnen je perfect adviseren 

bij je bouwplannen én bij de uitvoering ervan. De Reynaers 

Partners zijn uitgerust om de nodige ramen en deuren op maat 

voor jou te fabriceren met Reynaers profielen en accessoires. 

Tevens is hij perfect opgeleid om de plaatsing en afwerking op 

de werf te realiseren. Zij beheersen dus het volledige proces 

van begin tot einde of met andere woorden van profiel tot 

geïnstalleerde raam- en deursysteem. De Reynaers Partners 

kunnen steeds rekenen op de ondersteuning en de know-how 

van Reynaers Aluminium. 

Met je bouwplannen kan je ook terecht bij een REYNAERS 

INSTALLER. Deze is vertrouwd met het Reynaers producten-

gamma. Hij is tevens opgeleid om de plaatsing en opmeting op 

de werf tot een goed einde te brengen. Hij bevoorraadt zich 

bij een Reynaers Partner die de Reynaers ramen en deuren 

voor hem maakt. Je kan hem herkennen aan het Reynaers 

Installer label. Als bouwheer ben je volledig vrij in je keuze. 

Zowel een Reynaers Partner als een Installer zijn getrainde 

professionals waarbij je absoluut zeker bent van de kwaliteit 

van zowel het product als van de plaatsing. Je kan bij beide 

rekenen op een snelle en klantvriendelijke service. Zij zorgen 

ervoor dat je op beide oren kunt slapen. 

Van ontwikkeling over 
productie tot plaatsing

Reynaers Aluminium staat voor vakmanschap en kennis, maar ook voor 

duidelijkheid. De vakmensen met wie Reynaers nauw samenwerkt zijn 

gespecialiseerde Partners en Installers die deel uitmaken van het unieke 

Reynaers netwerk en waar je als consument terechtkunt voor ramen en deuren 

van Reynaers Aluminium.

	Je kan een lijst van de officiële Reynaers Partners en Installers terugvinden op www.reynaers.be. 
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De 10 geboden van de Reynaers vakman

1. De Reynaers vakman weet precies wat er mogelijk is met 

aluminium ramen, deuren, schuiframen en veranda’s.

2. Ieder Reynaers vakman beschikt over moderne gereed-

schappen en hanteert de laatste technieken om projecten 

probleem loos te realiseren.

3. De Reynaers vakman heeft gedetailleerd kennis van 

milieu-eisen, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.

4. Je kan bij je Reynaers vakman terecht voor een totaal-

product op basis van je wensen.

5. Je Reynaers vakman adviseert mede over oplossingen 

die je woning meerwaarde geven.

6. Je Reynaers vakman zorgt voor een mini male overlast 

tijdens de plaatsing van je ramen, deuren, schuifdeuren 

of veranda.

7. Alle Reynaers vakmannen leveren een uitstekende service, 

prijs en kwaliteit.

8. De Reynaers vakman geeft je praktische adviezen voor 

onder houd.

9. De Reynaers vakman biedt een meerjarige garantie 

“zonder zorgen”.

10. Voor de Reynaers vakman is een afspraak een afspraak!
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www.reynaers.be  •  www.nieuweramen.be
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JOUW REYNAERS PARTNER / INSTALLER
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Oude Liersebaan 266 • B-2570 Duffel

T +32 (0)15 30 88 10 • F +32 (0)15 30 88 80

info@reynaers.be • www.reynaers.be

Wie verder kijkt,  
kiest Reynaers Aluminium.


