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Vandaag genieten de mensen meer dan ooit van hun 

tuin, hun terras en de omgeving rond hun woning. Een 

ideaal kader en een sfeer om te ontspannen, om samen 

met gezin en vrienden de beste momenten te beleven. 

Een goed gevoel dat zowel in de zomer als in de winter 

zeer op prijs wordt gesteld. Vandaar ook het succes van 

de veranda als geliefkoosde woonruimte. 

Met een aluminium veranda van Reynaers word je 

zorgeloos en levenslang voorzien van extra comfort. De 

stijl en het karakter van de Reynaers profielen maken 

het mogelijk om je veranda functioneel en esthetisch 

te doen passen in het concept en het globaal aspect 

van je woning. Hierdoor is een veranda niet langer 

een aanhangsel, maar wel degelijk een harmonieus en 

volwaardig deel van je huis.

Ú Meer info  dealer.reynaers.be

Maak van je  
droom een  
werkelijkheid
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Het overwegen om een veranda te bouwen 

kadert tegenwoordig in een levensstijl, een 

welzijnsopvatting, een filosofie als het ware. 

Niet zelden gaat het om een beloning die 

je jezelf gunt. Er komt een moment waarop 

je verlangt naar meer comfort, meer ruim-

te, meer gezelligheid. Je wilt anders gaan 

genieten van je vrije tijd. Je wilt je woning 

op een andere manier beleven, samen met 

jouw gezin. Zo kom je op het idee een ve-

randa te bouwen. Een veranda die een 

mooie uitbreiding van je huis creëert en 

die je het aangenaam gevoel geeft zowel 

je interieur als je tuin beter te benutten. Je 

maakt plannen, kijkt rond, raadpleegt ma-

gazines of surft op het Internet. Jouw idee 

wordt concreter, het beeld dat je voor ogen 

hebt wordt preciezer. Het moment is aan-

gebroken om je te richten tot een Reynaers 

Veranda Partner.

In de lijn
van jouw
filosofie
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Je Reynaers Veranda Partner staat garant voor een grondige kennis en praktijkge-

richte ervaring in het bouwen en plaatsen van aluminium veranda’s. Hij is er om je 

te helpen van bij het begin. Al is jouw project nog maar een vage droom, aarzel niet 

om hem dan al in te schakelen. Ga er naartoe met al je vragen, leg hem uit wat je in 

gedachten hebt, wat je voorkeuren zijn, hoe jij jouw veranda ziet, welk gebruik je er-

van wil maken. Verwacht van je veranda vakman dat hij je relevant advies geeft met 

betrekking tot alle aspecten van verandabouw. Vaak zal hij eerst bij jou thuis langsko-

men om vast te stellen wat de bouwstijl van je huis is, met welke parameters hij moet 

rekening houden en of je verwachtingen wel realistisch zijn. Zo zal hij ook kunnen 

vaststellen hoe ingrijpend of niet de integratie van de veranda kan of mag zijn, welke 

opties en alternatieven hij kan aanbieden, hoe jouw plannen optimaal kunnen uitge-

werkt worden. In dat stadium komt er stilaan meer duidelijkheid in jouw project. Aan 

de hand van foto’s wordt er samen bepaald in welke richting het ontwerp zal uitgaan. 

Neem hierbij al de tijd die nodig is. Haast en spoed zijn in dit geval zeker niet goed! 

Denk na, wees niet bang om te aarzelen, kom op bepaalde punten terug, vraag uitleg: 

een veranda bouwen, hoe klein of omvangrijk die ook zal zijn, is een ernstige zaak die 

je achteraf geen kopzorgen mag geven, maar enkel plezier en welzijn.

Neem je 
TIJD
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CP 130 schuifdeursysteem 
voor renovaties en hedendaagse woningen

Het systeem CP 130 is de standaard voor hedendaagse nieuwbouw 

en grondige renovatieprojecten. Het systeem voldoet aan alle he-

dendaagse energie-en isolatienormen. Desgewenst kunnen profie-

len in de versie CP 130 HI worden toegepast om nog hogere isola-

tiewaarden te bekomen. Het systeem kan worden aangewend voor 

schuiframen met hoogte tot 2,70 meter en glasgewichten tot 300 

kg. CP 130 is in schuif en hefschuifsysteem beschikbaar in de uit-

voeringen monorail, duorail en 3-rail. Als uitbreiding op dit systeem 

wordt ook een hoekoplossing aangeboden waarbij twee schuivende 

delen op hoek sluiten. Deze oplossing zorgt in open toestand voor 

een optimale buitenbeleving.

Veranda als 
verlengstuk van  

je woning

DE TRADITIONELE VERANDA DIE MET ÉÉN GEVEL TEGEN DE WONING 

WERD AANGEBOUWD IS NIET MEER. DE MODERNE, HEDENDAAGSE 

VERANDA IS MAXIMAAL GEÏNTEGREERD ALS LEEFRUIMTE IN DE 

WONING. DE PERFECTE RUIMTE VOOR BIJVOORBEELD EEN HOME OFFICE 

OF KANTOOR, EEN TRENDY ZITHOEK OF LEEFKEUKEN. DOOR DE STIJL 

EN SFEER VAN DE VERANDA MAXIMAAL TE DOEN AANSLUITEN BIJ DIE 

VAN DE WONING, VORMT ZE ER EEN MOOIE ARCHITECTURALE EENHEID 

MEE. DE HEDENDAAGSE VERANDASYSTEMEN ZORGEN VOOR EEN 

NAADLOZE OVERGANG VAN BINNEN NAAR BUITEN EN VERSTERKEN 

HET BUITENGEVOEL ZOWEL IN DE ZOMER ALS IN DE WINTER.

De innovatieve veranda toepassingen van Reynaers Aluminium ver-

zekeren een grote architecturale vrijheid en een maximale integra-

tie van de veranda als leefruimte. Met hun ultra slanke profielen, 

uiterst lage drempels en grote draagkracht zijn deze systemen ge-

schikt voor grote glaspartijen die het buitengevoel versterken en 

een maximale lichtinval verzekeren. Dankzij de superisolerende pro-

fielen en het dubbel of driedubbel glas scoren deze systemen ook 

hoog op gebied van thermische en akoestische isolatie. 

We zetten de schuifraamsystemen CP 130 en CP 155 en het CF 77 

vouwraamsysteem even op een rijtje.
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CP 155 schuifdeursysteem 
voor energiezuinige woningen

Het systeem CP 155 is een hoog isolerend systeem dat een antwoord 

biedt op de vraag naar ramen en deuren met hoge isolatiegraad in 

zeer energiezuinige bouwprojecten. Desgewenst kunnen profielen 

in de versie CP 155 HI en CP 155 Minergie worden toegepast om aan 

de strenge eisen van lage energie en passiefbouw te voldoen. Het 

systeem kan worden aangewend voor schuiframen met hoogte tot 

3,50 meter en glasgewichten tot 400 kg en is uitermate geschikt 

voor toepassing van drievoudige beglazing. CP 155 is in schuif en 

hefschuifsysteem beschikbaar in de uitvoeringen monorail, duorail 

en 3-rail. Als uitbreiding op dit systeem wordt ook een hoekoplos-

sing aangeboden waarbij twee schuivende delen op hoek sluiten.

CF77 Vouwwandsysteem
De vouwoplossing voor ramen en deuren laat toe tuin en terras op-

timaal te integreren in de woning. Zo biedt Reynaers met het CF 77 

systeem de mogelijkheid om de hele raampartij of een groot deel 

ervan volledig te openen, zodat binnen en buitenruimte één wor-

den. Door de bijzondere sterke profielen, die veel lichter zijn dan 

hout en sterker dan PVC, leent het CF 77 vouwraam van Reynaers 

Aluminium zich optimaal voor architecturale uitdagingen waarbij er 

zelfs geen sprake meer is van een opstap tussen woning en terras. 

Deze innovatieve oplossing stelt paal en perk aan het vooroordeel 

dat vouwramen zwaar, log en technisch complex zijn. Met zijn mooie 

design en strakke symmetrische profielen oogt het vouwraam bij-

zonder fraai en slank. Uiterst slank is de variante CF 77 SL. Beide 

opties verenigen de nieuwste profielen, toebehoren en isolatietech-

nologieën die speciaal ontwikkeld zijn voor vouwsystemen, terwijl 

ze heel wat openingsmogelijkheden bieden, zowel naar binnen als 

naar buiten draaiend.
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Hi-Finity. Eén met je omgeving.
HARMONIE CREËREN TUSSEN WONING EN OMGEVING IS DE TREND. WE KIEZEN STEEDS MEER VOOR LICHT, RUIMTE EN OPENHEID. DAT IS PRECIES WAT 

REYNAERS VOOR OGEN HAD TOEN HET ZIJN HI-FINITY SCHUIFSYSTEEM ONTWIERP. HET SCHRIJNWERK IS HERLEID TOT DE PURE ESSENTIE MET EEN 

UITZONDERLIJK GROOT GLASOPPERVLAK ALS RESULTAAT. EEN OPTELSOM VAN FUNCTIONEEL DESIGN, EEN KAMERBREED UITZICHT VAN VLOER TOT PLA-

FOND EN DE STEVIGHEID, DE DUURZAAMHEID EN HET COMFORT DIE JE VAN EEN  REYNAERS PROFIEL VERWACHT. 

NOOIT WAREN SCHUIFRAMEN ZO LICHT EN ZO ‘ONZICHTBAAR’. NOOIT WAS HET CONTACT MET JE WOONOMGEVING ZO DIRECT, ZO NATUURLIJK…

©
 A

rc
h

it
ec

te
  A

te
lie

r 
d

’a
rc

h
it

ec
tu

re
 F

ra
n

ck
 M

ar
ti

n
ez

8



EEN RAAMHOOGTE TOT 3,5 METER

Met Hi-Finity lanceerde Reynaers een schuifraamsysteem dat 

in alles is afgestemd op de hedendaagse arhitectuur. Een ultra-

slank en elegant design door de wegwerking van de profielen 

in vloer en muren … een minimalistische look en toch een hoge 

isolatiegraad … mogelijkheid tot dubbele én drievoudige begla-

zing, berekend op een glasgewicht tot meer dan 500 kilogram … 

Hi-Finity heeft en kan het allemaal. 

HET ONZICHTBARE HOEKPROFIEL …

Met het schuifsysteem-op-hoek ont-

wikkelde Reynaers een zonder meer 

revolutionair schuifraamconcept dat 

ook op het Hi-Finity systeem van 

toepassing is. Als je de schuivende 

gedeelten opent heb je een onbe-

lemmerd zicht op de omgeving, want 

er is geen hoekprofiel dat ‘in de weg’ 

staat. Binnen en buiten vormen één 

drempelloos geheel. 

MET DE HAND OF AUTOMATISCH

Je kan de glaspanelen – hoe groot ook – moeitloos met de hand 

verschuiven. Want de panelen lopen letterlijk ‘op wieltjes’. Wil je 

de schuifvleugels automatisch of vanop afstand bedienen? Ook 

die faciliteiten zijn naar wens beschikbaar. En tenslotte heb je ook 

de keuze tussen verschillende openingssystemen: duorail, drierail 

en een centrale sluiting, voor de vloeiende bediening van liefst 

zes schuivende glaspanelen! 

BEKROONDE BELGISCHE KWALITEIT EN DESIGN!

Hi-Finity is een prachtig staaltje van Belgisch technologisch en 

esthetisch vernuft. Het concept werd ontworpen en ontwikkeld 

in nauwe samenwerking met Belgische designers en materiaal-

architecten. Het werd imiddels ook gelauwerd met het Henry 

van de Velde label dat door Design Flanders wordt uitgereikt 

aan producten en systemen die zich onderscheiden door hun 

innoverende en esthetische kwaliteiten.  Hi-Finity beantwoordt 

aan de strengste Europese kwaliteitsnormen. En de afwerking is 

tot in het detail verzorgd. Ook de deurgreep ligt helemaal in lijn 

met de esthetiek en de elegantie van de Hi-Finity ramen. 
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1  INTEGREER HET ONTWERP VAN DE VERANDA IN JE 
BOUWPLAN

 Zelfs indien je niet meteen een veranda bouwt, is het toch be-

langrijk dat je hier al bij het ontwerp van je woning voldoende 

rekening mee houdt. Zo kan je de leefruimtes afstemmen op 

je toekomstige veranda en kan je ook nadenken over waar je 

de toegang naar de veranda zal voorzien. 

2  KIES DE BESTE PLAATS VOOR DE VERANDA

 Meestal kiest men voor een veranda achteraan het huis om 

optimaal van de tuin te genieten. Je kan voor de plaatsing 

ook rekening houden met de ligging ten opzichte van de zon. 

Zo is een oostgerichte veranda ideaal om te genieten van de 

zonsopgang. Voor een zuidgerichte veranda is steeds zonwe-

ring nodig om te vermijden dat de ruimte teveel opwarmt.

3  KIES EEN STIJL DIE AANSLUIT BIJ DE STIJL EN SFEER 
VAN JE WONING

 Om de veranda als leefruimte te integreren in je woning, kies 

je best voor een stijl en sfeer die aansluit bij die van je woning. 

Zo stem je de kleur- en materiaalkeuze best af op die van het 

buitenschrijnwerk van ramen en deuren, zodat alles een mooi 

samenhorend geheel vormt.

4  KIES DE GROOTTE VAN DE VERANDA IN FUNCTIE 
VAN JE BUDGET EN PLANNEN

 De grootte van je veranda zal afhangen van je budget en van 

je plannen om er bijvoorbeeld een home office of een knusse 

zithoek van te maken of een leefkeuken in onder te brengen.

5  KIES VOOR EEN INRICHTING IN LIJN MET HET 
INTERIEUR VAN JE WONING

 Voor een lichte, transparante veranda kies je best voor lich-

te kleuren. Om ervoor te zorgen dat de veranda ééngeheel 

vormt met de rest van je woning, trek je best de stijl van het 

interieur van je woning door.

6  VRAAG PROFESSIONEEL ADVIES VOOR EEN 
HAALBAAR BUDGET

 De prijs van een veranda is afhankelijk van heel wat verschil-

lende factoren. De materialen die je kiest, de grootte, de 

stijl, ... Wil je niet voor onaangename verrassingen komen te 

staan, informeer dan eerst goed bij een architect of bij een 

verandaspecialist.

7  KIEZEN VOOR TOTAALOPLOSSING

 Een verandaspecialist begeleidt je project van ontwerp tot en 

met de inrichting. Hij levert een totaaloplossing en zorgt er-

voor dat de communicatie tussen de verschillende vakspecia-

listen efficiënt verloopt. Hij begeleidt je ook bij het aanvragen 

van de bouwvergunning en het optimaliseren van je budget.

8  JUISTE ISOLATIE EN BEGLAZING

 Voor een comfortable binnenklimaat kies je best voor sterk 

isolerende profielen en dubbel of driedubbel isolerende be-

glazing. Zo is zowel in de zomer en winter de perfecte tempe-

ratuur verzekerd.

9  VENTILATIE EN AFKOELING

 Een goed geïsoleerde veranda vereist ook een perfecte ven-

tilatie. Vandaag is het mogelijk om aan de strenge ventilatie 

eisen te voldoen met een esthetische ventilatie oplossing die 

ingewerkt is in de ramen en deuren.

10  GOEDE BASIS, FUNDERING PROFIELEN

 De grondwerken, funderingen en vloer moeten een stevige 

en stabiele ondergrond vormen waarop de veranda pro-

bleemloos en voor het leven geïnstalleerd kan worden. Ook 

hiervoor kan je bij de verandaspecialist terecht voor advies.
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HOE WOON JE OF HOE GA JE WONEN? MODERN, KLASSIEK OF 

STRAK? EN VOOR WELK PROFIEL KIES JE DAN? REYNAERS HEEFT  

EEN GAMMA PROFIELEN DIE WELISWAAR VERSCHILLEN IN STIJL, 

MAAR STUK VOOR STUK GARANT STAAN VOOR TOPKWALITEIT, 

DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID … 

Welk aluminiumprofiel 
past het best bij mijn 
woning?

Als je van mooie eenvoud houdt, is een ongecompliceerd design 

een voor de hand liggende keuze. Een strakke aluminium look zon-

der bogen en versieringen draagt bij tot de tijdloze woonstijl die je 

voor ogen hebt. 

HOU JE VAN SOBER EN TIJDLOOS? 
DE FUNCTIONELE STIJL IS JE OP  
HET LIJF GESCHREVEN!

2

Hidden vent of verborgen vleugel is een raamdesign waarin het 

vleugelprofiel en het draaiend gedeelte geheel in het buiten-

schrijnwerk zijn weggewerkt. Daarmee geef je je woning de strakke, 

minimalistische look die je wenst. Vaste én opengaande ramen zien er 

precies hetzelfde uit aan de buitenzijde.  

EEN VOORKEUR VOOR STRAK EN 
MINIMALISTISCH? DE ‘VERBORGEN’ 
VLEUGEL IS HET HELEMAAL!

1
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VLIEGENRAMEN  
& ZONWERING 

Reynaers Aluminium biedt een hele 

reeks profielen en toebehoren om de 

integratie van rolluiken of zonwering 

in raam- en deursystemen mogelijk 

te maken. Al dan niet met elektrische 

bediening. Hetzelfde geldt voor vlie-

genramen en -deuren. Alles wordt 

op maat gemaakt en desgewenst in 

dezelfde kleur (keuze uit een palet 

van 400 kleuren!) als het aluminium 

schrijnwerk van het huis. 

DAKRAND- 
PROFIEL

Ook de overgang van de veranda naar 

de dakrand wordt door Reynaers niet 

vergeten. Deze dakrandprofielen ma-

ken een perfecte afwerking mogelijk. 

Ze zijn vervaardigd uit duurzaam 

 materiaal, vragen weinig onder houd 

en zijn beschik baar in dezelfde kleur 

als veranda.

Renaissance en aluminium. Een perfecte 

match voor wie in een traditionele, rus-

tieke stijl wil renoveren of restaureren. 

De aluminium profielen worden op maat 

van de gewenste afwerking gemaakt. 

Met oog voor het detail én voor het grote 

geheel. 

4

Aluminium profielen in staaldesign geven 

een industriële toets aan je woning, waar-

door je met minimale interieuraccenten al 

snel een eigen stijl kan creëren. De slim-

line reeks is beschikbaar in drie stijluitvoe-

ringen, nl. Classic, Cubic en Ferro.

I S  U LTRASLANK  J E  D I NG?  
D E  S L IML I N E  I S  D E  P ER F EC T  
MATCH  VOOR  JOU .

3

Een fan van rustiek?  
Wat dacht je van de 
renaissancestijl.
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MasterLine 8
Het aluminium raamsysteem van de 
volgende generatie

MasterLine 8 is een uniek systeem voor ramen en deuren dat 

ontelbare designmogelijkheden combineert met superieure 

resultaten op het vlak van prestaties en productiesnelheid. Het 

systeem is geschikt voor elke architectuurstijl, met een uitgebreide 

keuze aan designvarianten. Bovendien blinkt de MasterLine 8 uit in 

thermische isolatie en lucht- en waterdichtheid, met een beperkte 

inbouwdiepte van 87 mm. Deze nieuwe generatie innovatieve ramen 

weerspiegelt de hedendaagse architectuurtrend van maximaal 

daglicht, gecombineerd met een superieure isolatie.

Slimline 38
Uniek design en hoge isolatiegraad in 
hedendaagse architectuur én renovatie 

Minimalistisch en vintage 
SL 38 is een nieuw raam-en deursysteem van Reynaers Aluminium, 

dat bestaat uit ultraslanke profielen voor de constructie van 

fijngeprofileerde ramen en deuren. SL staat voor Slim Line. Het 

systeem komt perfect tot zijn recht in hedendaagse, karaktervolle 

nieuwbouwwoningen, maar biedt ook de ideale oplossing voor de 

renovatie, waarbij er verouderde stalen ramen moeten worden 

vervangen.  Het profiel SL 38 is beschikbaar in 400 RALkleuren 

en in de stijluitvoeringen Classic, Cubic en Ferro, elk met een eigen 

esthetisch accent. 

Ultraslank en tegelijk energiezuinig 
De thermische prestaties voldoen ruim aan de hedendaagse eisen 

voor een grondige renovatie en nieuwbouw. Bovendien kan de 

isolatiegraad van ramen en deuren nog worden opgevoerd door 

gebruik te maken van de variant SL 38-HI, een sterk geïsoleerd 

driekamersysteem geschikt voor een dubbele of drievoudige 

beglazing.
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EEN COMFORTABELE VERANDA  
IS EEN GOED GEVENTILEERDE VERANDA

Niet alleen een krachtige isolatie, maar ook een degelijke ventilatie 

is nodig om voluit te kunnen genieten van je veranda. De systemen 

van Reynaers bieden de geknipte oplossingen om een goede 

verhouding te krijgen tussen isoleren en ventileren.

MILIEUBEWUST

Reynaers werkt actief mee aan het recyclageproces van aluminium. 

Het recycleren van aluminium vraagt veel minder energie dan de 

aanmaak van primair aluminium. Zo heeft elke Reynaers veranda 

letterlijk en figuurlijk een groen karakter.

KOUDE EN LAWAAI: BUITEN !

Koude en lawaai horen buiten de veranda, warmte en gezelligheid 

binnen. Om deze ideale sfeer te creëren, maakt Reynaers gebruik van 

de nieuwste technologieën om zo hoog mogelijke isolatiewaarden 

te bereiken wat betreft thermische isolatie, akoestische isolatie en 

water-en winddichtheid.

LUCHT, GEEN MUGGEN !

Mosquito is een horrensysteem van Reynaers dat kan uitgevoerd 

worden als vliegenraam, vliegendeur en vliegenschuifdeur. Het 

bestaat uit een aluminiumprofiel en muggengaas. Het wordt 

geïntegreerd in alle Reynaerssystemen maar ook in niet-Reynaers 

systemen. Plaatsing en verwijdering van de vliegenramen verlopen 

eenvoudig. Met dit systeem verlucht je alle ruimtes en houd je 

tegelijk ongewenste insecten buiten.

EEN STIJLVOLLE VERANDA IS DE GEDROOMDE SCHAKEL TUSSEN 

WONING, TERRAS EN TUIN. DE VERANDA BIEDT EEN UITGELEZEN ZICHT 

OP DE OMGEVING, DE NATUUR EN HET LICHT. EEN BELANGRIJKE TROEF 

OM NOG INTENSER TE GENIETEN VAN JE WONING.

Jaar in  
jaar uit,  
het hele 
jaar door
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Ramen en deuren in alle kleuren…
DE KLEURENCATALOGUS VAN REYNAERS ALUMINIUM OMVAT MAAR LIEFST 400 VERSCHILLENDE KLEUREN. WAARONDER UITERAARD OOK JOUW FAVORIETE 

KLEUR. REYNAERS KLEURT JE ALUMINIUMPROFIELEN IN PRECIES DE KLEUR DIE JE WIL EN PAST DAARBIJ DE TECHNIEK TOE DIE VOOR JOUW RAMEN OF 

DEUREN HET BEST GESCHIKT IS: POEDERLAKKEN OF ANODISEREN. BEIDE PROCESSEN BEANTWOORDEN AAN DE STRENGSTE KWALITEITSNORMEN EN 

STAAN BORG VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT. 

POEDERLAKKEN
Bij poederlakken wordt het aluminiumoppervlak elektrostatisch 

bedekt met een laag polyesterpoeder. De profielen worden 

vervolgens in de oven gebakken waardoor het poeder zich aan 

het oppervlak hecht. Het resultaat is een stevige laklaag én een 

perfecte afwerking.

VOOR WELK LAKEFFECT KIES JE?

• Een mat of glanzend effect? Het poederlakprocédé 

is toepasbaar in alle 400 kleuren die Reynaers 

aanbiedt, in – naar keuze – een matte of glanzende 

uitvoering. 

• Een structuureffect? De exclusief voor Reynaers ontwikkelde 

Coatex structuurlak geeft het oppervlak van de raam- en 

deurprofielen een mooi structuureffect. Coatex is bovendien 

uiterst onderhoudsvriendelijk en in hoge mate bestand tegen 

krassen.

• Een metaaleffect? Sommige RAL-kleuren zijn ook verkrijgbaar 

in metallic uitvoering. Door toevoeging van aluminium schilfers 

aan het kleurpoeder schept een metaaleffect. De glinsterende 

aluminium schilfers laten zich niet homogeen in de kleurlak 

verdelen. Daardoor ontstaan er lichte nuances in de intensiteit 

van de lichtweerkaatsing op het profiel.

bi
color
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WIL JE MEER WETEN OVER DE ‘KLEUREN VAN REYNAERS’? 

RAADPLEEG JE REYNAERS VAKMAN OF VRAAG HEM NAAR DE REYNAERS KLEURENGIDS.

VIND DE REYNAERS VAKMAN IN JOUW BUURT OP DEALER.REYNAERS.BE

ANODISATIE
De profielen worden in een chemisch bad 

gedompeld. Daar ontstaat een gecontroleerde 

oxydatie. In de meest pure anodisatie 

kunnen ramen en deuren ofwel ongekleurd 

ofwel in zwart, champagne of brons worden 

uitgevoerd. De aluminiumtextuur blijft zicht-

baar.

BICOLOR
Wil je ramen die mooi matchen met de 

buitenkant én met het interieur van je woning? 

Bicolor ramen zijn de oplossing! De buiten- en 

de binnenkant van je ramen kunnen worden 

gelakt in verschillende, passende kleuren.

MEER ESTHETIEK DOOR VERBORGEN 
SCHARNIEREN
Scharnieren, weggewerkt in het raamkader of 

de deurvleugel, dragen niet alleen bij tot de 

esthetiek van je woning, maar hebben ook een 

positieve invloed op de luchtdichtheid en de 

akoestiek. Om ook het praktische aspect niet 

te vergeten!

GEKLEURDE ACCESSOIRES
Ook raam- en deurkrukken, scharnieren en 

andere accessoires kunnen in dezelfde kleur 

gelakt worden als je ramen. Het resultaat is 

een mooi geheel dat nog beter aansluit bij de 

stijl van je woning.

BOUWEN OF VERBOUWEN AAN DE KUST?

PRÉ-ANODISATIE beschermt het lakwerk op je ramen. 

Pre-anodisatie is een voorbehandeling die lakwerk dat blootstaat aan agressieve invloeden 

van bijvoorbeeld het zout en het zand aan de kust of de chloor in de omgeving van een 

zwembad gedurende lange tijd beschermt. Een voorbehandeling die we iedereen die aan 

de kust bouwt of verbouwt en daarbij kiest voor aluminium ramen ten stelligste aanraden!

10 JAAR GARANTIE
De kleurlakken van Reynaers aluminium zijn speciaal ontwikkeld om te beantwoorden 

aan de specifieke eisen inzake hechting, duurzaamheid, UV-bestendigheid en verkleuring. 

En ook op het gebied van slijt- en krasbestendigheid zijn ze onovertroffen. Daarom kan 

Reynaers je 10 jaar garantie bieden op de kleurhechting, kleurechtheid en kleurvastheid 

van je aluminiumprofielen. Voor welke techniek of uitvoering je ook kiest.

coatex
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BIJ DE KEUZE VAN RAMEN EN DEUREN IS NIET ALLEEN DE KLEUR, MAAR OOK 

DE AFWERKING VAN BELANG. KORTOM, OOK DE RAAM- EN DEURKRUKKEN 

ZIJN BEPALEND VOOR DE LOOK VAN HET GEHEEL. REYNAERS ONTWIKKELDE 

DAARTOE EEN SPECIALE LIJN: DE CLASSIC KRUKKENLIJN. VERFIJNDE, ELEGANTE 

KRUKKEN IN DEZELFDE KLEUR ALS HET PROFIEL EN IN EEN VORMGEVING DIE 

MOOI AANSLUIT BIJ HET GEHEEL. WIL JE EEN MODERNE ‘LOOK’. KIES DAN VOOR 

DE ANTI-ALLERGISCHE PURITY® KRUKKEN. EEN VOORBEELD VAN TOPDESIGN 

EN OPTIMALE ERGONOMIE.

Geen ramen en 
deuren zonder 
de passende 
krukken

GA JE VOOR  

HANDIG EN KLASSIEK 
Kwaliteit, functionaliteit en een passend design. Dat zijn de 

criteria voor de krukken van de CLASSIC lijn. Je hebt de 

keuze uit verschillende uitvoeringen en afwerkingen. En de 

meeste krukken zijn beschikbaar in liefst 250 RAL-lakkleuren 

en in anodisatie-uitvoering. De kruk die bij jouw ramen en 

deuren past? Je vindt ze in het CLASSIC gamma! OF VOOR  

HANDIG EN DESIGN
PURITY® designkrukken voor deuren, ramen en schuifdeuren zijn 

een creatie van de Italiaanse designer Leo De Carlo, een leerling 

van de befaamde Philippe Starck. Een uniek staaltje topdesign en 

gebruiksvriendelijkheid, op maat van de nieuwste designramen, -deuren 

en –schuifdeuren. De krukken zijn vervaardigd uit PURA, een materiaal 

waarvan Reynaers de wereldwijde exclusiviteit heeft voor de productie 

van raam- en deurkrukken.  Dit materiaal en het unieke productieproces 

staan samen borg voor krukken die 100% recycleerbaar en ecologisch 

verantwoord zijn, bestand tegen corrosie en anti-allergisch. Je hebt de 

keuze tussen een design- of comfortuitvoering, drie standaardkleuren en 

vijf optionele kleuren om je ramen en deuren die special touch te geven 

waar puur design om vraagt.
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WAT KAN EEN REYNAERS PARTNER VOOR JOU BETEKENEN?

De Reynaers Partner kan je perfect adviseren bij je bouwplannen 

en de uitvoering hiervan. Hij is uitgerust om jouw ramen en deu-

ren op maat te fabriceren met Reynaers profielen en accessoires. 

Tevens is hij perfect opgeleid om de plaatsing en afwerking op de 

werf te realiseren. Hij beheerst dus het volledige proces van fa-

bricage en plaatsing van je aluminium schrijnwerk. De Reynaers 

Partner kan  steeds rekenen op de ondersteuning en de know-

how van Reynaers Aluminium. Je herkent hem aan het Reynaers 

Partner label.

WAT IS DE TAAK VAN DE REYNAERS INSTALLER?

Met je bouwplannen kan je ook terecht bij een Reynaers Instal-

ler. Deze is vertrouwd met het productengamma van Reynaers 

Aluminium. Hij is tevens opgeleid om de opmeting en plaatsing 

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

bij een Reynaers Partner die jouw ramen en deuren voor hem 

maakt. Hij kan rekenen op de ondersteuning van zijn Reynaers 

Partner en van Reynaers Aluminium. Je kan hem herkennen aan 

het Reynaers Installer label.

REYNAERS ALUMINIUM STAAT VOOR VAKMANSCHAP EN KENNIS, 

MAAR OOK VOOR DUIDELIJKHEID. DE VAKMENSEN MET WIE 

REYNAERS ALUMINIUM NAUW SAMENWERKT ZIJN GESPECIALISEERDE 

CONSTRUCTEURS EN INTALLATEURS. PARTNERS EN INSTALLERS, DIE 

DEEL UITMAKEN VAN HET UNIEKE REYNAERS NETWERK EN WAAR 

JE STEEDS TERECHTKAN VOOR RAMEN EN DEUREN VAN REYNAERS 

ALUMINIUM. WANNEER JE HET REYNAERS PARTNER OF INSTALLER 

LABEL ZIET, WEET JE DAT JE TE MAKEN HEBT MET EEN CONSTRUCTEUR 

OF INSTALLATEUR DIE WERKT MET DE ÉCHTE REYNAERS ALUMINIUM 

PROFIELEN VAN BELGISCHE MAKELIJ.

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 het product en van de plaatsing. Je kan steeds rekenen op een snelle en klantvriendelijke service. Zij 

zorgen ervoor dat je steeds op beide oren kan slapen.

Ú Vind de vakman in uw buurt op dealer.reynaers.be

Waarom het Reynaers  
Partner en Installer label?
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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 • dealer.reynaers.be
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JOUW REYNAERS PARTNER / INSTALLER

Inspiratie nodig?
Vul de actiebon in op dealer.reynaers.be en  
ontvang gratis het “veranda inspiratieboek”.


