
”Onze passie voor perfectie vinden we ook terug bij Reynaers Aluminium”

ALURAMA - Reynaers Partner in Ieper
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I M A G I N E  …

CASE STORY:

KLASSIEKE WONING WORDT 
OASE VAN LICHT EN RUIMTE

EEN KAMERBREED UITZICHT
VAN VLOER TOT PLAFOND

DE VERANDA VAN JE DROMEN  
BESTAAT



Eenzelfde gevoel  
voor perfectie

ALURAMA is de nieuwe naam voor het bedrijf dat al jaren onder de naam 
ALU FILIP op het vertrouwen kon rekenen van steeds meer bouwers en 
verbouwers. Hetzelfde bedrijf en hetzelfde team blijven ook als ALURAMA 
actief als een succesvolle Reynaers Partner, voor wie het partnership met 
Reynaers Aluminium een niet meer dan logische keuze is. 

“Het label Reynaers Partner dat ons door Reynaers Aluminium werd toegekend betekent veel 
meer dan alleen maar een sticker aan de deur,” aldus zaakvoerder Tom Bonte. "Die erkenning 
wijst op een nauwe samenwerking tussen een absolute topspeler in aluminum producten en een 
aluminium specialist die borg staat voor een correcte constructie en plaatsing van aluminium 
ramen en deuren.”
ALURAMA heeft zich sinds de oprichting in 2004 toegespitst op de constructie en de plaatsing 
van aluminium ramen en deuren. Als Reynaers Partner realiseert het bedrijf jaarlijks een 
honderdtal werven voor particuliere nieuwbouw en renovatie in West-Vlaanderen. Naast 
ramen en deuren produceren en plaatsen zij ook schuifdeuren, vliesgevels, sectional poorten, 
lichtstraten, rolluiken en screens.
"Alles begint met advies,” legt Tom Bonte uit. "Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid 
en samenhang. Daarom is onze adviserende rol, nog voor het project van start gaat, van 
cruciaal belang. Onze showroom is daarbij een ideaal hulpmiddel. Alle Reynaers producten 
en hun toepassingen staan er tentoongesteld. Ikzelf als zaakvoerder en interne adviserende 
medewerkers staan in voor de verkoop en de klantenopvolging. Onze taak komt erop neer de 
beste klantgerichte oplossingen te vinden , rekening houdend met de bestaande situatie van 
het renovatieproject of met de plannen van de architect als het om nieuwbouw gaat.”
Samen met de kandidaat bouwer of verbouwer bestuderen we dus elk aspect van het 
bouwplan,” vervolgt Tom Bonte. “We onderzoeken de haalbaarheid van het project, wijzen op 
alle parameters waarmee we rekening moeten houden en geven ook kostbare tips op het vlak 
van stijl en esthetiek, comfort en functionaliteit, energiezuinigheid en isolatie.”
Dankzij de juiste technische uotrusting van de firma, haar vakbekwaam personeel en de 
professionele begeleiding van Reynaers kan je bij ALURAMA rekenen op een correcte uitvoering 
van het schrijnwerk. De Reynaers Partner heeft alles in huis om de nodige ramen en deuren 
op maat te fariceren. Tom Bonte: “Met de Reynaers profielen en een uitgekiend aanbod van 
beglazingen kunnen we altijd aan de EPB vorschriften voldoen. “ 
De installatieploegen zijn mee door Reynaers opgeleid om de plaatsing en de afwerking op de 
werf te realiseren. 
De plaatsing van het schrijnwerk wordt door ALURAMA letterlijk volgens het boekje uitgevoerd. 
“Wij staan erop om alle afspraken scrupuleus te repecteren. Niets wordt aan het toeval 
overgelaten. We hechten veel belang aan een goede relatie met de bouwheer, tijdens het 
bouwproces en ook daarna. We blijven voor de klant beschikbaar. Al was het maar om hem 
maanden later te helpen bij de keuze van de beste onderhoudsproducten voor zijn aluminium 
ramen en deuren.”
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I M A G I N E  …

REYNAERS ALUMINIUM INVESTEERT  
IN JOUW COMFORTBELEVING

Om de steeds complexere bouwmarkt te kunnen blijven ondersteunen 
met inspirerende oplossingen en systemen heeft Reynaers Aluminium fors 
geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn logistieke en productiecapaciteit en 
in de verdere optimalisering van zijn onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling. 
In onze nieuwe gebouwen werden hi-tech opstellingen gerealiseerd om 
onze oplossingen te toetsen aan al jouw verwachtingen door middel van 
doorgedreven testings en virtuele simulaties. Kortom, laat je verbeelding de 
vrijheid, samen met Reynaers Aluminium. 
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INFOGRAPHIC I M A G I N E  …

LANGE LEVENSDUUR
 
Aluminium profielen worden niet aangetast 
door UV-stralen of vocht, roesten of rotten 
niet en trekken niet krom.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
 
Aluminium dient nooit gevernist of 
geschilderd te worden. Het volstaat om 
aluminium profielen een aantal keer per 
jaar te reinigen met lauw water en een niet-
agressief poetsmiddel.

OPTIMALE AKOESTISCHE  
ISOLATIE
 
Aluminium profielen zijn ook perfect 
geschikt voor brede glasdiktes en 
garanderen een optimale geluidsisolatie.

MILIEUVRIENDELIJK  
EN ECOLOGISCH  
VERANTWOORD
 
Aluminium is 100% recycleerbaar. De 
recyclage van alumi nium kost een 
minimum aan energie. En het kan zonder 
kwaliteitsverlies hergebruikt worden.

OPTIMALE LUCHT-, WATER- 
EN WINDDICHTHEID
 
Aluminium onderscheidt zich door zijn 
uitstekende thermische isolatie. Een 
aluminium raam isoleert prima tegen zowel 
de kou als de warmte en beantwoordt aan 
alle wettelijke vereisten inzake energie-
efficiëntie.

VEILIG EN BETERE  
BRANDBEVEILIGING
 
Aluminium is door zijn stevigheid beter 
bestand tegen inbraken en is onbrandbaar.

LICHTGEWICHT
 
Aluminium is een licht materiaal. Het kan 
snel geplaatst worden én is tegelijk heel 
stevig om complexe structuren mee te 
realiseren.

TALRIJKE KLEUREN  
EN STIJLEN
 
Aluminium profielen van Reynaers zijn 
in meer dan 200 RAL kleuren en 600 
afwerkingen beschikbaar. Of het nu 
gaat om een functionele, renaissance of 
minimalistische stijl, aluminium is een prima 
oplossing voor elk woningtype.

PROFESSIONELE  
PLAATSING
 
De computergestuurde bewerking van de 
profielen en de precieze opbouw van het 
afgewerkt product maken een vlotte en 
onberispelijke plaatsing van aluminium 
ramen en deuren mogelijk.

GROTE RAAMAFMETINGEN
 
Aluminium maakt het mogelijk om 
hele grote – en dus ook extra zware – 
raampartijen te realiseren.

10 glasharde feiten  
over aluminium
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CASE STORY I M A G I N E  …

Een klassieke halfopen bebouwing omvormen tot een georganiseerde, eigentijdse woonomgeving 
mét behoud van de eigenheid en de sfeer van de originele elementen. Dat was de uitdaging waarvoor 
Dodo Architecten zich enkele jaren geleden engageerden in opdracht van een eigenaar in Brasschaat. 
Het totale wooncomfort moest worden aangepakt, met als streefdoelen: meer licht, meer lucht en … 
meer beleving. Ook Reynaers Aluminium leverde daartoe een opmerkelijke bijdrage.

Dodo Architecten & Reynaers 
Aluminium bouwden een 
klassieke woning om tot een 
oase van licht en ruimte
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VAN PLEK OM TE WONEN TOT 
VOLWAARDIGE LEEFOMGEVING

Architecten Michael Doom en Peter d’Hoore gingen de uitdaging 
aan om de oorspronkelijke woning te reorganiseren op een vrij 
beperkte ruimte, ook in stedenbouwkundige zin. De oriëntering 
van de woning, met de ochtendzon op de achtergevel, de 
avondzon aan de straatkant en een tuin aan de zijkant die 
de hele dag in de zon lag, was het uitgangspunt voor een 
renovatieprogramma waarbij de tuin zoveel mogelijk werd 
betrokken. 
“Reorganisatie en uitbreiding gingen bij de renovatie hand in 
hand,” aldus de architecten. “Zowel op het niveau van vormgeving 
als materiaal konden we de uitbreiding van de woning op een 
boeiende manier integreren in de oorspronkelijke architectuur. 
De bestaande leefruimte aan de straatkant en de achterliggende 
keuken en badkamer stonden een direct contact met de tuin in 
de weg. Die relatie wilden we herstellen.”

REYNAERS ALUMINIUM BRACHT LICHT

Ook Reynaers Aluminium werd bij het uitbreidings- en 
renovatieprogramma betrokken met een oplossing die perfect 
aansloot op de wens van de eigenaar om oude en nieuwe 
elementen met elkaar te verbinden.
De architecten zorgden voor een perfecte mix tussen oud en 
nieuw: “We koppelden het tijdloze traditionele metselwerk 
aan een eigentijds, champagnekleurig buitenschrijnwerk in 
geanodiseerd aluminium. Dat is licht van nature en levert mooie 
schakeringen op met het daglicht.” 
In de gerenoveerde, uitgebreide woning is het daglicht nu 
meer dan ooit aanwezig. De ruimte aan de straatzijde werd 
behouden en functioneert als zithoek en speelhoek voor de 
kinderen. Tussen die leefruimte en de nieuwe woonkeuken 
achteraan werd een beschut zonneterras aangelegd, waardoor 
het buitenzicht tot diep in de woning kan binnendringen. En 
met grote, opeenvolgende raamopeningen, parallel met de 
voorgevel, werd voor ook in de lengte van de woning voor een 
opvallende transparantie gezorgd.

SAMEN MET DE KLANT  
VOOR HET BESTE RESULTAAT

Op de eerste verdieping werd een nieuwe badkamer geïnstalleerd. 
Ze biedt een onbelemmerd uitzicht op het groendak en de 
groenzone achteraan. Ook hier spelen de Reynaers Aluminium 
ramen een essentiële rol. De mooie lichtinval schept een ruimte 
waarin intimiteit zich naadloos verenigt met een gezellige sfeer, 
vol licht en leven. 
De architecten kunnen alvast prat gaan op een bijzonder 
geslaagd project, met gelukkige, enthousiaste bewoners als 
resultaat: “Daar doe je het tenslotte voor, als architect. Een 
hechte samenwerking met de klant is onontbeerlijk. Ook in dit 
project werd de eigenaar nauw bij het ontwerpproces betrokken. 
Hij selecteerde mee de materialen en de kleuren en volgde 
uiteraard ook de werken op de voet. Door vooraf duidelijk over 
het project te communiceren en het consequent en realistisch 
op te volgen konden we, in onderling overleg, de verbouwing 
realiseren binnen de perken van het budget.” 
Reynaers Aluminium sluit zich graag bij die visie aan. Licht, 
lucht en beleving brengen in woonruimten die uitgebreid 
of gerenoveerd moeten worden, is en blijft een van onze 
belangrijkste doelstellingen. Naast tevreden architecten en 
klanten, uiteraard …
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RENOVATIE OF NIEUWBOUW I M A G I N E  …

Welk raam bij 
welke woning?

Ga je renoveren? Zo ja, welk soort reno-
vatie had je in gedachten? Ga je bouwen? 
Wordt het een open of een gesloten be-
bouwing? En welk is het isolatiepeil van 
de nieuw te bouwen woning? Check hier-
onder welke Reynaers aluminium raam-
serie het best bij jouw soort renovatie of 
vernieuwbouw past.

UITGANGSPUNT
AANBEVOLEN 
MUURISOLATIE

AANBEVOLEN  
RAAMREEKS + GLAS

AANBEVOLEN  
SCHUIFRAAMREEKS + GLAS

Renovatie of nieuwbouw  
(conform de EPB eisen)

Muren voorzien van  
8 à 10 cm isolatie

Masterline 8 / Slimline 38 
Ò	voorzien van dubbele 

beglazing

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

Lage  
energiewoning

Muren voorzien van  
12 à 15 cm isolatie

Masterline 8-HI / Slimline 38-HI
Ò	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

Passiefbouw
Muren voorzien van  
16 à 24 cm isolatie

Masterline 8-HI+ 
Ò	voorzien van drie dubbele 

beglazing

CP 155-HI Minergie voorzien van 
driedubbele beglazing
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I M A G I N E  …  INBRAAKBEVEILIGING

LEES HIER HOE JE RAMEN EN  
DEUREN EXTRA KAN BEVEILIGEN

Hoe (on)veilig voelen we ons in onze eigen 
woning? Wat kunnen we doen om ons beter 
tegen inbraken te beschermen? En vooral: 
hoe maken we onze ramen en deuren meer 
inbraak veilig? Een thema dat ons steeds meer 
bezighoudt, zo blijkt uit een recente bevraging. 
Reynaers Aluminium gaat er in dit magazine 
graag nader op in.

Reynaers Aluminium hield een enquête waarbij 500 Vlamingen 
werden bevraagd over inbraakveiligheid en de maatregelen die 
ze nu al hebben genomen of prioritair zouden willen nemen 
om hun ramen en deuren extra tegen inbraak te beschermen. 
Daaruit blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden zich 
onveiliger voelt dan vroeger en dat 2 op 3 bang zijn dat ze 
ooit het slachtoffer worden van een inbraak. Anderzijds 
vinden 4 op 10 respondenten dat hun woning onvoldoende 
beveiligd is. Tweederde van hen wil bij voorkeur investeren in 
veiligheidssloten op ramen en deuren. 

Kies je voor Reynaers Aluminium ramen en deuren, dan ben je 
alvast zeker van een stevig, inbraakwerend materiaal. Aluminium 
is extreem hard en sterk en als geen ander materiaal bestand 
tegen vervormingen. Maar alles kan beter en vooral veiliger, ook 
zonder dure investeringen. Daarom heeft Reynaers Aluminium 
zich gespecialiseerd in specifieke beveiligingsystemen voor 
je ramen en deuren. Van een simpele basisbeveiliging tot een 
beveiligingssysteem op maat. We zetten ze even voor je op een 
rijtje.

	Speciale sloten op je deuren
 Extra scharnieren, een uitliftbeveiliging en dievenklauwen 

beveiligen je aluminiumdeur wanneer de pennen uit het 
scharnier worden gehaald. Dit kan dan niet langer geforceerd 
worden.

	Vingerscanner en keypad 
 Met de vingerscanner van Reynaers Aluminium open je de 

deur met de voorgeprogrammeerde vingerafdrukken van 
jezelf en die van je gezinsleden. Kies je voor een keypad, dan 
regelt een code de toegang tot je woning.

	Kokervormige glaslatten op je schuifdeuren
 De glaslatten zetten het glas aan de binnenzijde vast zodat het 

er niet kan worden uitgetild.

	Meerpuntshaakslot
 Een extra vergrendeling van het slot van je schuifraam of je 

deur, waar aan de buitenzijde niets van te merken is.

	Handgreep met cilinderslot op je ramen
 De ideale extra bescherming van je opengaande ramen. Die 

blijven nu veilig afgesloten.

Een goede inbraak   beveiliging 
begint met… aluminium  
deuren en ramen

Meer info over de extra inbraakbeveiliging van Reynaers 
aluminium ramen en deuren? Neem contact op met de 
Reynaers vakman in je buurt: www.reynaers.be
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KLEUREN I M A G I N E  …

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 onderhouds-
vriendelijk 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. Daar-
door ontstaan er lichte nuances in de intensiteit van de licht-
weerkaatsing op het profiel.

De kleurencatalogus van Reynaers Aluminium 
omvat meer dan 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 opti-
maal resultaat.

Ramen en deuren in alle 
kleuren…
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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 www.reynaers.be

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.

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 aluminium-
textuur blijft zicht baar.

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.

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!

Bouwen of verbouwen aan de kust?

Pré-anodisatie beschermt het lakwerk op je ramen. Het 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.

bicolor  Ö anodisatie  Ö gelakte raamkruk  Ö
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ISOLATIE & ONDERHOUD I M A G I N E  …

Isolatie en onderhoud  
in alle vrijheid
…EEN OPTIMALE ISOLATIE

Ga je bouwen of vernieuwbouwen? Dan moet je project 
beantwoorden aan de Europese energieprestatieregelgeving, 
de zogeheten Energieprestatie en Binnenklimaat regel of EPB. 
Met Reynaers Aluminium ben je erop voorbereid. Want de 
nieuwste Reynaers aluminium-profielen houden nu al rekening 
met de verwachte regelgeving van morgen. Ze staan borg voor 
een optimale isolatie, ook als je kiest voor grote raampartijen en 
schuifdeuren. Daardoor wordt je energieverbruik niet alleen fors 
lager, maar blijft het zelfs onder de prestatienormen die we in de 
nabije toekomst mogen verwachten.

Aluminium profielen van Reynaers hebben een hoge 
isolatie  waarde dankzij het 3-kamersysteem met thermische 
onderbreking dat de koude buiten- en de warmte binnen- houdt 
en hebben een unieke middendichting met extra luchtkamers 
voor een nog betere isolatie.

Welke aluminium ramen en deuren het best bij jouw isolatie-
behoefte passen? Check de U-waarde van het profiel én het glas. 
Hoe lager de U-waarde, hoe beter de warmteweerstand van het 
materiaal en dus de isolatie van je ramen en deuren. Kies je voor 
dubbel glas, kies dan voor een goed isolerend profiel. Wordt het 
driedubbel glas, dan zijn de best isolerende profielen de meest 
gepaste keuze. 

…MAXIMAAL COMFORT EN  
EEN MINIMUM AAN ONDERHOUD

Aluminium profielen bieden niet alleen een ruime keuze uit 
kleuren en isolatiewaarden. Ze zijn ook bijzonder makkelijk 
te onderhouden, waardoor je flink wat kan besparen op de 
onderhoudskosten van je binnen- en buitenschrijnwerk. 
Hoe komt dat?

Geen schilderwerken nodig

Aluminiumramen en –deuren moeten niet geschilderd of 
gevernist worden. Dat is alvast een lastig karwei minder per jaar. 
En zo bespaar je ook extra-kosten aan verf of vernis. 

In een oogwenk gereinigd

Woon je in een landelijke omgeving? Dan hebben je aluminium 
profielen slechts 2 keer per jaar een reinigingsbeurt nodig. Woon 
je in de stad, dan is het aanbevolen om je profielen zo’n 4 keer 
per jaar schoon te maken. Dat doe je bij voorkeur met lauw 
water en een niet-agressief schoonmaakmiddel, lees: een ph-
neutraal product.

Meer informatie, ook over geluidsisolatie en de luchtdichte oplossingen van Reynaers, vind je op www.reynaers.be en op  
www.energiesparen.be. Voor alle info over reiniging en onderhoud kan je terecht op www.reynaers.be
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I M A G I N E  …  KRUKKEN

Bij de keuze van ramen en deuren zijn niet alleen de profielen van belang maar ook de raam- en 
deurkrukken zijn bepalend voor de look van het geheel. Reynaers biedt daarom een uitgebreid 
gamma aan accessoires. De CLASSIC lijn omvat krukken in meerdere designvarianten, eerder 
traditioneel maar steeds elegant. PURITY  is de exclusieve Reynaers krukkenreeks. Een topontwerp 
met optimale ergonomie. EDGE handgrepen zijn verfijnde en slanke designkrukken. Deze gaan als 
het ware op in het raam- of deurelement. Handgrepen zijn steeds verkrijgbaar in een variëteit aan 
kleuren en uitvoeringen en geven jouw ramen een persoonlijke touch.

Geen ramen en deuren 
zonder 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 alle 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 EXCLUSIEF…

PURITY® designkrukken voor ramen, deuren en schuifdeuren van 
de Italiaanse designer Le De Carlo, een leerling van Philippe Starck, 
zijn een uniek staaltje topdesign en gebruiksvriendelijkheid. Op 
maat van de nieuwste designverwachtingen en gefabriceerd uit 
PURA, een exclusief Reynaers materiaal dat borg staat voor 100% 
recycleerbare, anti-allergische en corrosiebestendige krukken. 
Verkrijgbaar in de uitvoering en de kleur naar keuze!

OF VOOR HANDIG EN DESIGN…

EDGE® is de naam van de nieuwste gamma Reynaers design-
krukken. Door hun strakke vormgeving uiterst geschikt voor 
toepassingen in een moderne architectuur met een mini-
malistisch design en slanke ramen met grote glaspartijen. Maar 
ze matchen ook perfect met traditionele en klassieke bouwstijlen 
omdat ze bijna ‘onzichtbaar’ in het raam opgaan. EDGE® krukken 
zijn verkrijgbaar in alle varianten voor ramen, deuren en 
schuifdeuren, geanodiseerd, gelakt, mat of gestructureerd, en in 
alle kleuren. 

Õ  Purity®   •   Edge®  Öklassiek  Ö
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Een woning bouwen is niet meer wat het vroeger was. Als consument zijn we niet alleen kwaliteit- 
en prijsbewuster, maar ook mondiger geworden. We willen de beste voorwaarden, gaan voor 
niet minder dan de beste materialen en zetten ook steeds meer in op duurzaamheid. De Wood 
Architects van Aché Ligno hebben dat perfect begrepen en gaan nog een paar stappen verder … 
Met deze nieuwbouwvilla, gesitueerd in een rustige, boomrijke omgeving, tonen Werner Roelants, 
Piet Kerckhof en Stefaan Tiberghin hoe je met massieve houtbouw volgens het CLT procédé een 
architecturale parel kan creëren, die beantwoordt aan de hoogste duurzaamheidsnormen. Ook hun 
keuze voor Reynaers Aluminium profielen maakt deel uit van die filosofie.

Pioniers van CLT houtbouw in Vlaanderen kiezen voor duurzame architectuur

Welkom in de wereld  
van hout en glas

CASE STORY I M A G I N E  …
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Architect Werner Roelants, die de woning ontwierp, licht toe dat 
het LCT Cross Laminated Timber procédé al langer in Oostenrijk 
en Duitsland wordt toegepast en ook in Wallonië een steeds 
meer vertrouwde manier van bouwen is.
“Het CLT procédé werkt op basis van massiefhout. In dit geval: 
dennenhout uit het hoge Noorden waarmee, via een speciale 
ontwikkelingsmethode, panelen tot 25 lang en 3 meter hoog 
kunnen geproduceerd worden. In dit project hebben we het 
gebruikt voor de ruwbouw. De houten delen worden laag op laag 
gelamelleerd, waardoor ze extra stevigheid bieden. Massiefhout 
biedt enorme voordelen. Het is duurzaam als geen ander, want 
voor elke boom die er gekapt wordt, worden er twee nieuwe 
geplant. Ook het isolerend vermogen is hoog, want je hebt 
minder koudebruggen en je kan er ruime overkragingen mee 
realiseren. En ten slotte kan je er heel nauwkeurig mee werken. 
Je levert het aan als één grote maquette en monteert het vrij 
simpel en zonder veel moeite. Voor deze villa heeft de ruwbouw 
al bij al vijf dagen in beslag genomen.”

Of deze bouwmethode ook in Vlaanderen een mooie toekomst 
tegemoet gaat? “Zeker weten,” zegt Werner Roelants. “Het is een 
bijzonder efficiënte én accurate bouwtechniek. De bouwheer 
was vanaf het eerste ogenblik mee met ons. We hebben optimaal 
rekening gehouden met zijn wensen. En hij is erg tevreden over 
het resultaat.”

De villa zelf is een toonbeeld van strakke, moderne architectuur. 
Wat meteen opvalt, is de open architectuur. Alles is in het werk 
gesteld om zoveel mogelijk natuurlijke lichtinval in huis te 
brengen. Je merkt ook aan alles dat de architect de tuinomgeving 
en de woning optimaal heeft willen integreren. Dit is ook de reden 
waarom gekozen werd voor Reynaers Aluminium raamprofielen. 
De enorme glaspartijen, zowel boven in de hoek als beneden 
schuiven helemaal open. Zo komt de natuur spontaan in huis en 
wordt de woonomgeving één met het omringende groen. 

De Reynaers Aluminium partner die de profielen leverde 
en plaatste heeft alleen maar goede herinneringen aan het 
project: “Wij zijn vertrouwd met dit soort werven. Bij CLT moet 
je weliswaar al in de fase van de ruwbouw opleveren, dus veel 
sneller dan bij traditionele nieuwbouw, maar dat betekent dat je 
ook al op voorhand alle problemen kan uitbannen. Ik vind het 
een beloftevol, werkvriendelijk systeem. Je kan er letterlijk alle 
kanten mee uit. In dit project hebben we alle buitendeuren en 
raampartijen voor onze rekening genomen, met inbegrip van de 
glazen balustrades. De schuiframen maken en plaatsen was wel 
een uitdaging. Het gaat hier om een 3 rail-systeem in een hoek 
van 90° en het schuift volledig open. Maar Reynaers Aluminium 
biedt daar prima oplossingen voor, waarmee je echt maatwerk 
kunt leveren en het wooncomfort van je klanten aanzienlijk kunt 
vergroten. Daarom werk ik ook graag met Reynaers Aluminium, 
al vele jaren. Die passie om steeds nieuwe toepassingen te 
creëren met alleen maar voordelen voor alle betrokken partijen: 
de architect, de bouwheer en de plaatser.”

Een villawoning middenin in de natuur, waar het groen zich 
spontaan vermengt met licht, lucht en ruimte. Imagine … dat dit 
jouw toekomstige huis zou kunnen zijn.

“De bouwheer was vanaf het 
eerste ogenblik mee met 
ons. We hebben optimaal 
rekening gehouden met 
zijn wensen. En hij is erg 
tevreden over het resultaat.”
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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.

MASTERLINE 8 I M A G I N E  …
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ENERGIE-EFFICIËNTIE OP MAAT

Masterline 8 biedt drie verschillende isolatieniveaus, met 
een oplossing voor huizen met hoge isolatiegraad, laag 
energieverbruik, en zelfs voor passiefhuizen. Deze verschillende 
isolatieniveaus worden verkregen door de integratie van 
nieuwe en slimme materialen. Voor de High Insulation+ variant 
worden innovatieve isolatiestrips ingebouwd. Door de warmte 
te reflecteren en vast te houden, wordt de isolatie aldus 
geoptimaliseerd.

COMFORT OP MAAT

Masterline 8 biedt een uitstekende waterdichtheid en een hoge 
luchtdichtheid. Deze ultieme prestaties zijn haalbaar dankzij het 
algemene concept en een optimale overlapping van de dichtingen 
tussen kader en vleugel. Naast deze prestaties is de Masterline 8  
perfect geschikt om grote elementen te fabriceren, gebruik 
makend van smalle maar tevens stevige profielen. Daardoor laat 
het raamsysteem een maximum aan daglicht en zonnewinsten 
binnen en komt het tegemoet aan de behoefte van architecten.

DESIGN OP MAAT

Het unieke Masterline 8 concept biedt drie designvarianten, elk 
met hun specifieke look en feel, waardoor het systeem geschikt 
is voor elke architectuurstijl. Bovendien voorziet Masterline 8 
nieuwe openingswijzen voor kaders van diverse afmetingen, 
zoals enkele of dubbele balkondeuren met minimale drempels 
voor zowel naar binnen als naar buiten openende elementen. 
Het hoeft geen betoog dat de Masterline 8 naadloos kan 
gecombineerd worden met andere Reynaers systemen, zoals 
de schuifsystemen CP 130 en CP 155, de glasbalustrade, het 
Mosquito systeem en het gordijngevelsysteem CW 50.

Masterline 8-HI ÖMasterline 8 Ö

Masterline 8-HI+ Ö

Uw-waarden opengaand raam

Masterline 1,62 W/m2K (1)

Masterline HI 1,55 W/m2K (1) 
0,98 W/m2K (2)

Masterline HI+ 0,89 W/m2K (2)

(1) Ug = 1,1 W/m2K en psi = 0,11  
(2) Ug = 0,6 W/m2K en verbeterde afstandshouders

Functioneel Ö Renaissance Ö

Deco Ö Hidden vent Ö
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Slimline 38
Uniek design en hoge isolatiegraad  
in hedendaagse architectuur én renovatie

De (ver)bouwer geeft vandaag graag de voorkeur aan een minimalistisch design. Voor ramen en 
deuren betekent dit minder profiel, grote ramen, meer licht en een open zicht op de omgeving. 
Daarnaast liggen de vereisten op het vlak van energie-efficiëntie hoger dan ooit. Reynaers combineert 
deze trends en architecturale eigenschappen in de Slimline SL 38.

SLIMLINE 38 I M A G I N E  …
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MINIMALISTISCH EN VINTAGE 

Slimline 38 is een nieuw raam- en deursysteem van Reynaers 
Aluminium, dat bestaat uit ultraslanke profielen voor de 
constructie van fijngeprofileerde ramen en deuren. 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. Industrieel design, pastoriestijl, hoevestijl, 
vintage villa’s en veranda’s, maar ook rationele, zuivere en ranke 
structuren met grote glaspartijen: de toepassingsmogelijkheden 
zijn talrijk en zetten aan tot creativiteit en originaliteit in concept 
en uitvoering. En dat zonder in te boeten aan energie-efficiëntie. 
Het profiel Slimline 38 is beschikbaar in 400 RAL-kleuren 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 Slimline 38-HI, een sterk 
geïsoleerd driekamersysteem geschikt voor een dubbele of 
drievoudige beglazing.
Alle gangbare openingsvarianten kunnen met Slimline 38 
gerealiseerd worden: zowel draaidraaikiep-, val- en stolpramen als 
enkele en dubbele naar buiten en naar binnen draaiende deuren.

Designvarianten

Cubic Ö Classic ÖFerro Ö

Uw-waarden opengaand raam

Slimline 38 1,66 W/m2K (1)

1,07 W/m2K (2)

Slimline 38-HI 1,57 W/m2K (1) 
0,97 W/m2K (2)

(1) Ug = 1,1 W/m2K en psi = 0,11  
(2) Ug = 0,6 W/m2K en verbeterde afstandshouders
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Een kamerbreed uitzicht
van vloer tot plafond
Verander je leefruimte in een hand omdraai in een overdekt terras of in een verlengstuk van je tuin. 
Met één van Reynaers vouw- of schuif raamsystemen. Het resultaat is een extra ruimte waarmee 
je één en al licht en openheid creëert. Maar welk systeem past het best bij jouw woonomgeving? 
Waarvoor kan je best kiezen en waarom? Kijk hoe je in 4 stappen tot een optimale oplossing komt.

1 WORDT HET EEN VOUWDEUR OF EEN SCHUIFRAAM? 

Aluminium schuiframen CP 130 en CP 155 
zijn ideaal voor grote glaspartijen

Schuif dat raam open en laat de zon binnen! Een schuifraam 
vervaagt de grens tussen interieur en exterieur. Alle Reynaers 
schuiframen beantwoorden aan de actuele isolatienormen 
en dragen bij tot de gezelligheid en het comfort in je woning. 

Vouwdeuren zorgen voor een maximaal 
buitengevoel

De vouwwand CF 77 van Reynaers Aluminium bestaat uit 2 
tot 8 vleugels die je geheel opzij kan schuiven. Zo creëer je 
een maximaal buitengevoel. Eén van de vleugels kan ook als 
toegangsdeur gebruikt worden. Dit zorgt voor een perfecte 
doorgang, ook in de wintermaanden. Je hebt de keuze uit 
vouwwanden tot 3 meter hoog en met een breedte van 
maximaal 1,20 meter per vleugel.

Of wordt het een Hi-Finity?  
Een minimalistisch schuifraam met een 
hoge isolatiegraad!

Met Hi-Finity lanceerde Reynaers een schuifraamsysteem 
dat in alles is afgestemd op de hedendaagse architectuur. 
Het design is ultraslank en elegant door de wegwerking 
van de profielen in vloer en muren. Hi-Finity combineert 
een minimalistische look met een hoge isolatiegraad. Zowel 
dubbele als drievoudige beglazing zijn mogelijk, berekend 
op een glasgewicht tot meer dan 500 kilogram. En Hi-Finity 
kan ook gemotoriseerd en als open hoekoplossing worden 
aangeboden.

SCHUIFRAAMSYSTEMEN I M A G I N E  …

Õ  vouwwand
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monorail  Ö

duorail  Ö

2 MONORAIL, DUORAIL OF DRIERAIL?

Monorail

In de schuifraamversie “monorail” bestaat het schuifraam 
uit een vaste glas partij die in de kader wordt geplaatst en 
een bewegende vleugel die als schuifdeur dient. De grotere 
glaspartij in het vaste gedeelte draagt in deze combinatie bij 
tot de strakke en minimalistische look van het schuifraam.

Duorail

Een “duorail” bestaat uit een vaste kader waarin twee vleugels 
worden geplaatst. Vaak wordt één vleugel als vast gedeelte 
gemonteerd, maar desgewenst kunnen beide vleugels als 
schuivend element fungeren. De identieke vleugels en gelijke 
glaspartijen zorgen voor een symmetrie van het geheel.

Drierail

Een drierail schuifraam bestaat uit een vast kader met drie 
vleugels. In esthetisch opzicht net hetzelfde als de duorail, 
maar met de mogelijkheid om twee vleugels open te schuiven 
en aldus een maximale doorgang te creëren.

3 SCHUIF OF HEFSCHUIF?

Bij een gewoon schuifraam wordt de opengaande vleugel 
verschoven bij het openen. Hier zorgen borstels voor de 
dichting. In het geval van een hefschuifsysteem wordt de 
opengaande vleugel eerst opgetild en daarna verschoven. 
Een rubber zorgt voor de wind- en waterdichte afsluiting. 
Voor een maximaal gebruikscomfort kan je ook kiezen voor 
een geauto matiseerd openingssysteem.

4  EN… WELKE KRUK PAST HET BEST BIJ 
JOUW SCHUIFSYSTEEM? 

Een schuifraam zorgt voor transparantie en openheid. 
Reynaers Aluminium ontwikkelde een serie elegante en 
verfijnde krukken, verkrijgbaar in dezelfde kleur als de 
profielen, waardoor ze één geheel vormen met je schuifraam. 
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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 plafond en de stevigheid, de 
duurzaamheid en het comfort die je van een  
Reynaers profiel verwacht. 

Nooit waren schuiframen zo licht en zo ‘onzicht-
baar’. Nooit was het contact met je woon-
omgeving zo direct en zo natuurlijk.

Hi-Finity.  
Eén met je omgeving

HI-FINITY I M A G I N E  …
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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 
beglazing, berekend op een glasgewicht tot meer dan 500 
kilogram … Hi-Finity heeft en kan het allemaal. 

Het onzichtbare hoekprofiel …

Met het schuifsysteem-op-hoek ontwikkelde 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 onbelemmerd 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 – moeiteloos 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. Tenslotte heb je 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 
materiaalarchitecten. 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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CP 130

Schuifdeursysteem voor renovaties  
en hedendaagse woningen

Het systeem CP 130 is de standaard voor hedendaagse nieuw-
bouw en grondige renovatieprojecten. Het systeem voldoet aan 
alle hedendaagse energie- en isolatienormen. Desgewenst kunnen 
profielen in de versie CP 130 HI worden toegepast om nog hogere 
isolatiewaarden 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 uitvoeringen 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 omdat geen 
hoekprofiel het zicht of de doorgang belemmert.

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 hoekoplossing aangeboden waarbij 
twee schuivende delen op hoek sluiten.

CF 77

Haal met één vouwbeweging  
je tuin in huis

De vouwoplossing voor ramen en deuren laat toe tuin en 
terras optimaal 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 worden. Door de bijzondere sterke profielen, 
die veel lichter zijn dan hout en sterker dan PVC, leent het  
CF 77 vouwraam van Reynaers Aluminium zich immers optimaal 
voor dergelijke 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 
bijzonder fraai en slank. Uiterst slank is de variante CF 77 SL. 
Beide opties verenigen de nieuwste profielen, toebehoren 
en isolatietechnologieën die speciaal ontwikkeld zijn voor 
vouwsystemen, terwijl ze heel wat openingsmogelijkheden 
bieden, zowel naar binnen als naar buiten draaiend. CF 77 
garandeert hoge isolatiewaarden* die niet alleen voldoen 
aan strenge lokale wettelijke voorschriften, maar ook tot ver 
in de toekomst aan de marktvraag. Zowel voor raampartijen, 
veranda’s als voor lichtstraten staan de Reynaers vakmannen in 
voor de integratie, van ontwerp tot eindrealisatie.

Uw-waarden (schuifsystemen)

CP 130
CP 130-LS

CP 155
CP 155-LS

CP 155-LS/HI+
+ minergie®-label

Hi-Finity
Vouwsysteem  
CF 77 (1)

1,6 W/m2K (1) 1,3 W/m2K (2) 1,2 W/m2K (2)

0,9 W/m2K (2)

1,4 W/m2K (1)  
0,9 W/m2K (2)

1,7 W/m2K (2)

(1) Glas met Ug = 1,1 W/m2K en thermisch verbeterde afstandshouders  |  (2) Glas met Ug = 0,6 W/m2K en thermisch verbeterde afstandshouders

SCHUIFRAAMSYSTEMEN I M A G I N E  …
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I M A G I N E  …  OPEN HOEK OPLOSSING

Je woning uitbreiding al  
vanuit deze hoek bekeken?

Een uniek design

De hoogisolerende premium schuifdeursystemen van Reynaers 
combineren een hoge weerbestendigheid met een nog 
verbeterde veiligheid en een prachtige esthetiek. Een concept 
dat een wereld van designmogelijkheden opent door de slimme 
open-hoekoptie waarbij de twee schuifdeuren elkaar in een 
hoek ontmoeten. 

Een verrassend open kijk

De dubbele afdichtingen bieden een perfecte bescherming 
tegen weersinvloeden. Het design is ontwikkeld met het oog op 
een optimaal gebruiksgemak. En de schuifdeuren glijden mooi 
uit elkaar waardoor de hoek zich opent zonder dat het zicht of de 
doorgang door een steunsysteem wordt belemmerd …

Huis en tuin, één geheel

Het resultaat is een ‘zwevend plafond’ dat zich lijkt te onttrekken 
aan de zwaartekracht en een panoramische kijk op de tuin biedt. 
Behoefte aan frisse lucht? Open de deuren een paar centimeter 
en de buitenlucht stroomt vanzelf naar binnen. Je één voelen met 
je woningomgeving? Zet de schuideuren wijd open en binnen en 
buiten vormen één natuurlijk geheel.

De openschuivende hoek is beschikbaar op de volgende Reynaers 
systemen: CP 130, CP 155 en Hi-Finity.

Geen profiel dat het zicht of de doorgang 
belemmert als je de ramen openschuift. 
Binnen wordt buiten in één vloeiende 
beweging. De openschuivende hoek is een 
functioneel hoogstandje dat je terugvindt 
in alle Reynaers schuifraam systemen. 
Vrijheid blijheid in zijn meest concrete 
betekenis! 
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VERANDA I M A G I N E  …

De veranda van je dromen 
bestaat

Een veranda is niet meer wat hij vroeger was. Het is een uitbreiding van je woonruimte en een uiting 
van je levensstijl, een manier om je tuin in je leefomgeving te integreren en optimaal te beleven op 
elk moment van de dag, jaar in jaar uit. 
Kortom, een veranda kies je niet zomaar. Je hebt ze al in gedachten. Met je Reynaers Veranda Partner 
heb je alvast iemand gevonden die zich in je droom kan inleven, met wie je je ideeën kan delen en 
op wie je kan rekenen om die veranda te installeren die maar op één plek kan staan: bij jou thuis…

10 VERANDA TIPS

1. Integreer het ontwerp van de veranda in je bouwplan
 Zelfs indien je niet meteen een veranda bouwt, is het toch 

belangrijk 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 zonwering 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 lichte 
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 

verschillende 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 ervoor dat de communicatie tussen de verschillende 
vakspecialisten 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 
beglazing. Zo is zowel in de zomer en winter de perfecte 
temperatuur verzekerd.

9. Ventilatie en afkoeling
 Een goed geïsoleerde veranda vereist ook een perfecte 

ventilatie. 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 
probleemloos en voor het leven geïnstalleerd kan worden. 
Ook hiervoor kan je bij de verandaspecialist terecht voor 
advies.
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DE VERANDA ALS VOLWAARDIGE HOME OFFICE, KANTOOR, PRAKTIJK…

Wie van thuis uit een vrij beroep uitoefent heeft soms te kampen 
met plaatsgebrek, te weinig comfort of beperkte privacy.  
Je kan natuurlijk een pand huren om op een ander adres om 
je beroep uit te oefenen. Je kan ook een ruimte creëren die je 
toelaat om toch thuis te zijn terwijl privé en werk perfect worden 

gescheiden. Het concept veranda biedt hier een uitstekende 
oplossing. De toepassing hierboven toont hoe de veranda een 
autonome werkruimte vormt, in de tuin, op enkele meters van 
de privéwoning.

EEN KLASSIEKE VERANDA,  
HOE TIJDLOOS IS DAT

Wil je graag genieten van een veranda, op maat van jouw woning, 
jouw belevingswereld? Je eigen binnentuin, waar je winter 
en zomer thuis bent … en toch ’n beetje buiten? Je Reynaers 
Verandapartner maakt er graag samen met jou werk van.

NIEUWBOUW MET FLINKE  
PORTIE VERANDA 

De plannen van deze privéwoning berustten op de vraag van de 
eigenaars om de ruimte aan de kant van de tuin te concipiëren als 
een perfecte woonveranda: veel licht, open zicht op de omgeving, 
minimale drempel naar het geïntegreerd terras, comfortabel, 
esthetisch en functioneel, met als resultaat een permanent 
gevoel van “binnen en toch buiten - buiten en toch binnen”.
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GLASGEVEL I M A G I N E  …

Prachtig hoe je woning eruitziet als je kiest voor een glasgevel. En dat niet alleen aan de 
buitenkant, maar ook binnen, want het licht stroomt nu volop je woning in.
Je energieverbruik? Met hoogisolerend glas en de passende zonwering kan je het niet 
alleen gevoelig verlagen, maar is het winter en zomer lekker aangenaam en gezellig 
achter je glasgevel. 

Een grote raampartij aan de tuinkant van het huis? Met de Concept Wall serie van 
Reynaers Aluminium kies je de afwerking die je wenst en dat in maar liefst 400 RAL 
kleuren. 
Een gevelsysteem dat vaak wordt toegepast in de projectbouw, maar dat zich perfect 
laat integreren in moderne gezinswoningen met grote glaspartijen. Nooit waren glazen 
gevels aantrekkelijker en nooit was er vide in de woning met zoveel lichtinval!

Een nieuwe kijk op de wereld met 
Reynaers Aluminium glasgevels
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I M A G I N E  …  OPENINGSWIJZEN

Ramen en deuren  
op je wenken bediend

Bij Reynaers kan je kiezen uit meerdere, uiterst functionele 
en gebruiksvriendelijke bedienings systemen, aangepast aan 
de plaats van het raam of de deur en de manier waarop je 
deze wilt gebruiken. De keuze voor een bedieningssysteem 
maak je het beste in overleg met een Reynaers vakman.

RAMEN }

Vast raam
Naar binnen  

opendraaiend Valraam Draai-kipraam

Tuimelraam Taatsraam
Dubbel opendraaiend  

raam

DEUREN }

Enkele deur naar buiten 
opendraaiend

Dubbele deur naar buiten  
opendraaiend

Enkele deur naar binnen  
opendraaiend

Dubbele deur naar binnen  
opendraaiend Pivoterende deur

SCHUIF- 
SYSTEMEN }

1 vast deel +  
1 schuivend deel 2 schuivende delen

1 vast deel +  
2 schuivende delen

2 vaste delen +  
1 schuivend deel

2 vaste delen +  
2 schuivende delen

4 schuivende delen
1 vast deel +  

2 schuivende delen 3 schuivende delen Hoekoplossing Vouwdeur CF 77
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I M A G I N E …

Info & inspiratie op reynaers.be

Zorgeloos & veilig wonen

Vrijheid in kleur en design

Maximaal comfort

Ultiem vakmanschap

Levenslange zekerheid



EN LAAT JE 
INSPIREREN DOOR  

A L U R A M A

I M A G I N E  …

ALURAMA

Oostkaai 23
8900 Ieper

info@alurama.be
057/21 33 33

www.alurama.be

ALURAMA is een geregistreerd 
handelsmerk van ALUFILIP


