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Vandaag is het aluminiumprofiel qua prestatie, stijl en toepassings

mogelijkheden niet meer weg te denken uit je bouw en 

renovatieplannen. En wie aluminium ramen of deuren zegt, 

zegt Reynaers. Met Reynaers Aluminium kies je niet alleen voor 

stijlvolle vormgeving, comfort en kwaliteit, maar ook voor optimaal 

vakmanschap. Van constructeur tot instal lateur. Kortom, je kiest 

voor zekerheid. Zekerheid waarop je zorgeloos kan bouwen of 

verbouwen. Met oerdegelijke materialen en oplossingen.

 

In combinatie met het creatieve design van de architect 

en het vakmanschap van de Reynaers vakman geven onze 

aluminiumsystemen een ziel aan jouw woning. Dankzij zijn unieke 

eigenschappen zorgt aluminium voor een effectieve meerwaarde 

voor jouw project. We gaan voor uitmuntendheid en streven 

naar een foutloos parcours. We dragen zorg voor de opleiding 

van de beste vakmannen. Het Reynaers consult team begeleidt 

en adviseert architecten en aannemers bij het inzetten van hun 

technische kennis. Door de samenwerking van de verschillende 

partners realiseren we zo de hoogste kwaliteitsnormen in 

combinatie met het gebruik van de meest recente technologieën. 

En dit allemaal ten dienste van onze klanten. Kortom, met Reynaers 

Aluminium kies je voor een bouwproject zonder zorgen én voor 

het leven! Want wie verder kijkt, kiest Reynaers Aluminium!

Reynaers,  
zorgeloos en voor het leven
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WAAR KOMT ALUMINIUM VANDAAN?

Aluminium verbin dingen worden gevonden in het erts bauxiet. Zuiver alu

minium wordt verkregen door aan bauxiet aluinaarde te onttrekken. Uit 1,9 

kg aluinaarde wordt 1 kg aluminium verkregen door middel van een elek

trolysebad.

HOE BESTENDIG IS ALUMINIUM?
Of je nu kiest voor een gelakte of geanodiseerde oppervlakte behandeling, je 

geniet levenslang van aluminium zonder te  moeten investeren in verf, beits, 

vernis of produc ten tegen ongedierte. Aluminium wordt niet aangetast door 

UVstraling en roest of rot niet.

IS ALUMINIUM MOEILIJK TE ONDERHOUDEN?
Aluminium kan je het best reinigen in één beurt samen met het glas. Water, 

een spons en een neutrale, nietkrassende zeep volstaan. In geval van 

extreme vervuiling kan je alle nodige onderhoudsproducten vinden bij je 

Reynaers Partner of  Installer

WAAROM IS ALUMINIUM VEILIG?
Aluminium ramen en deuren zijn uiterst bestand tegen inbraak, alleen al 

door de extreme hardheid en weerstand tegen vervormingen van het 

basismateriaal. De meeste Reynaers aluminiumprofielen beantwoorden aan 

de hoogste Europese normen inzake inbraak en zelfs inslag door kogels. 

Bovendien is aluminium onbrandbaar.

WAT MET GROTE EN ZWARE GLASPARTIJEN?
Het is mogelijk om met aluminium grote afmetingen te realiseren zonder 

daarbij andere materialen te moeten gebruiken. Waar nodig worden de 

profielen extra versterkt tegen winddruk of tegen het gewicht van bijzonder 

zwaar glas. Raadpleeg je architect of Reynaers Partner en Installer als je 

iets speciaals voor ogen hebt.

LICHT EN TOCH STEVIG?
Aluminium is een sterk metaal dat niet vervormt. Bovendien is aluminium 

een licht materiaal waardoor het makkelijk te plaatsen is.

Alles wat 
je wilt 

weten over 
aluminium
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WELKE INVLOED OP HET ENERGIEVERBRUIK?

Hedendaagse aluminiumprofielen beschikken over uitstekende thermische 

prestaties. Reynaers ramen zijn zo ontworpen dat ze de koude buiten houden 

en de warmte binnen. Door de profielen op de meest efficiënte manier 

thermisch te onderbreken, realiseert men isolatieprestaties die variëren 

van normaal tot zeer hoog. De combinatie van luchtdichte plaatsing van 

ramen en deuren met profielen die thermisch goed isoleren beperkt het 

energieverbruik in jouw woning en zorgt zo voor een optimaal leefcomfort.

EN DE AKOESTISCHE ISOLATIE?
Bij akoestische isolatie is het aantal dichtingen tussen kader en vleugel van 

groot belang. Indien nodig kan Reynaers alle ramen en deuren uitrusten 

met een extra akoestische dichting aan de buitenzijde. Natuurlijk mag men 

ook de keuze van de akoestische beglazing niet uit het oog verliezen. 

ZIJN ER BEPERKINGEN QUA DESIGN?
Wil je méér reliëf? Minder reliëf? Reynaers biedt verschillende stijlvormen 

aan. Functioneel, renaissance, verborgen vleugel, superslank, zachte 

rondingen,...

400 KLEUREN
Reynaers biedt de keuze uit meer dan 400 hoogwaardige RAL kleuren. 

Vraag bij uw Reynaers vakman zeker naar de kleurengids.

DE VOORDELEN VAN ALUMINIUM OP EEN RIJ . . .
lange levensduur  |  onderhoudsvriendelijk  |  onbrandbaar  |  goede isolatie  |  stevig en toch licht van 

gewicht  |  geschikt voor grote constructies en zware glaspartijen  |  bescherming tegen inbraak  |  

voldoet aan de energieprestatieregelgeving (EPB)  |  conform CE markering  |  100% recycleerbaar  |  

uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding  |  verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren en stijlen  |  strak 

minimalistisch design mogelijk

ALUMINIUM DUUR ?  EEN VOOROORDEEL !
Voor wie kan rekenen is aluminium niet duurder dan eender welk ander schrijnwerk. Integendeel. Aluminium is een uitstekende 

investering en past in een bouwvisie op lange termijn. De kwaliteit van de Reynaers aluminiumsystemen is van een dusdanig hoog 

niveau dat Reynaers Aluminium een garantie van 10 jaar biedt op alle systemen, en meer bepaald 10 jaar garantie op de kwaliteit 

en de samenstelling van de legering van het aluminium. Ook op lakwerk en anodisatie biedt  Reynaers Aluminium een garantie van 10 

jaar in geval van onthechting, afschilfering en blaasvorming, corrosie en zelfs verkleuring en glansverlies. Het volstaat dat je je houdt 

aan de onder houds voorschriften van Reynaers en je alumi nium schrijnwerk blijft gewoonweg prachtig.
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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 77HI 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 77HI of CS 77HI+ 
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 86HI of CS 86HI+ voorzien 
van dubbele of driedubbele 
beglazing

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

Open of gesloten 
bebouwing

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

CS 104 voorzien van  
driedubbele beglazing

CP 155HI voorzien van driedubbele 
beglazing

REYNAERS ALUMINIUM ADVISEERT VOLGENDE RAAM- & SCHUIFRAAMSYSTEMEN

NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN

Ook op energiekosten kan je drastisch besparen door 

te kiezen voor Reynaers aluminiumprofielen. Zo is 

thermische isolatie één van de vele troeven van Concept 

System®, afgekort CS, een exclusief 3kamersysteem dat 

door Reynaers zelf werd ontwikkeld door gebruik te maken 

van de nieuwste technologieën. Hierbij worden binnen en 

buitenkant van het profiel van elkaar gescheiden door een 

thermische onderbreking met een hoge isolatiewaarde 

en door een unieke middendichting die extra isolerende 

luchtkamers bevat. Het getal dat na CS vermeld staat geeft 

de diepte van het profiel aan. Hoe hoger dit getal, hoe 

steviger het profiel. Maar ook hoe beter het profiel isoleert! 

De afkorting HI staat voor High Insulation en wijst erop 

dat het aluminium profiel nog extra isolatiemateriaal 

bevat. Naast HI is er ook een HI+ variant beschikbaar die 

nog beter presteert met Uf waarden onder de 1.0W/m2K. 

Daardoor staat dit systeem aan de absolute top van de 

beschikbare energie efficiënte oplossingen. Dit alles geldt 

ook voor onze CP schuifsystemen, waarbij CP de afkorting 

is van Concept Patio. 

U-WAARDE BEPALEN

Om aan te geven in welke mate een materiaal 

thermisch isoleert, gebruikt de bouwsector het begrip 

warmtedoorgangscoëfficiënt, ofwel Uwaarde. Hoe lager 

de Uwaarde, hoe hoger de warmte weerstand van een 

materiaal. Dus hoe beter het isoleert. Voor een optimale 

afstemming van profiel en beglazing moet je rekening 

houden met de U-waarde van beide. Je architect of 

Reynaers schrijnwerker geeft je hierover graag advies. 

Zie op pagina 8 de Uwaarden van veel gebruikte 

Reynaerssystemen. De Reynaersprofielen beantwoorden 

ruimschoots aan de vereisten van de Europese richtlijnen 

alsook aan de verschillende nationale normen inzake 

energieprestatie.

Energiebesparend
JE REYNAERS VAKMAN HELPT JE BIJ DE KEUZE VAN HET JUISTE PROFIEL

Vooraleer je kiest voor een bepaald type profiel voor je ramen en deuren in het kader van je nieuwbouw of verbouwing 

vraag je best advies aan je Reynaers vakman. Zijn rijke ervaring steunt op concrete gevallen uit de dagelijkse praktijk. 

Ook houdt hij zich voortdurend op de hoogte van de recentste technologische ontwikkelingen, de nieuwste producten en 

de geldende wetgeving. Hierbij komt dat niet elk profiel voor elke type woning geschikt is. Dit geldt zowel op het vlak van 

de stijl en de esthetische meerwaarde die je aan je woning wilt geven als voor de gewenste prestatie die je van je ramen 

en deuren verwacht. Je Reynaers vakman staat met advies klaar om jou te helpen bij het kiezen van het juiste profiel in 

functie van de energieeisen van je nieuwe of bestaande woning.
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MILIEUZORG IS OOK ONZE ZORG

Reynaers Aluminium is zich ervan bewust dat onder nemingen 

een belangrijke rol spelen in de milieuzorg. We nemen onze 

verantwoordelijkheid zeer ernstig op. Aan de basis genieten we van 

een groot voordeel: aluminium is 100% recycleerbaar!  

We werken dus met een duur zaam materiaal dat eindeloos en zonder 

kwaliteits verlies gerecycleerd kan worden. Meer dan 95% van al 

het aluminium dat vrijkomt bij afbraakwerken wordt gerecycleerd. 

Productieuitval wordt voor 100% gerecycleerd. Een bijkomend 

voordeel is dat er slechts 5% van de primaire energie nodig is om 

aluminium te recycleren.

DUURZAME DOELSTELLINGEN

40% van al het energieverbruik wordt geconsumeerd door 

gebouwen. De Europese energiedoelstellingen voor 2020 mikken 

op een verbetering van de energieefficiëntie met 20%, het 

verminderen van de broeikassen met 20% en het aandeel van 

hernieuwbare bronnen in de energieconsumptie optrekken naar 

20%. Voor Reynaers Aluminium is de maatregel inzake energie

efficiëntie in gebouwen een focuspunt. Dit geldt zowel voor de 

interne bedrijfsprocessen als voor de ontwikkeling van nieuwe 

profielreeksen. 

Duurzaamheid en energie is reeds langer dan vandaag één van 

de basispijlers van Reynaers. Dankzij een intensief R&D beleid en 

de knowhow van het  Reynaers Institute anticiperen de nieuwste 

 Reynaers profielen nu reeds op de vereisten van deze Europese 

richtlijnen en brengen tevens baanbrekende oplossingen rond 

luchtdicht bouwen, passiefwoningen en duurzaam energieverbruik.

Groen 
van aard

RAMEN & DEUREN

CS 38  
SLIM LINE

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

Functioneel       

Renaissance    

Verborgen 
Vleugel

 

Slim Line 

VAST RAAM
Uwwaarden

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 130LS

CP 155
CP 155LS

CP 155LS/HI+
+ MINERGIE®

LABEL
HIFINITY

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

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

Uwwaarden

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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Ramen, deuren, veranda’s, zonweringen bepalen grotendeels 

de uitstraling van je woning. Reynaers biedt voor iedere smaak 

een profiel op maat. Je kan het zo gek niet bedenken. Voor elke 

woning een eigen stijl.

FUNCTIONELE STIJL

De functionele basisvorm is sober en onge com pliceerd. Deze 

standaarduitvoering siert door zijn eenvoud en zorgt voor tijdloos 

design.  

VERBORGEN VLEUGEL

Minimalisme is erg actueel en uit zich in een strakke belijning 

van ramen en deuren. Elegant en klassevol. Bij het verborgen 

vleugelprofiel wordt het opendraaiende gedeelte weggewerkt. 

Het vleugelprofiel wordt langs de buitenzijde volledig bedekt door 

de aanslaglip van het buitenkader waardoor een “verborgen“ 

vleugel ontstaat. Resultaat: je ziet niet waar het raam opengaat. 

De openingscomponenten zitten namelijk verborgen achter het 

buitenkader.

RENAISSANCE STIJL

Voor wie graag meer detaillering ziet in de afwerking, is er de 

Renaissance uitvoering. Door hun reliëf dat hoekige en ronde 

vormen combineert, geven deze traditionele profielen een 

esthetische meerwaarde aan woningen in een traditionele of 

rustieke stijl (pastoriewoningen, herenhuizen). Ideaal bij renovatie 

of restauratie.

STAAL LOOK STIJL

De superslanke slimline (CS 38 SL) werd oor spronkelijk ontwikkeld 

ter vervanging van majestueuze stalen ramen. Zij bezorgen je 

woning een zeer aparte look die zowel past in klassieke als zeer 

moderne bouwstijlen maar met alle voordelen van aluminium.

ROLLUIKEN, ZONWERINGEN, VLIEGENRAMEN EN DEUREN

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 vliegenramen en deuren. Alles wordt op maat gemaakt en desgewenst in dezelfde kleur (keuze 

uit een palet van 400 kleuren!) als het aluminiumschrijnwerk van het huis.

EXTRA ACCENT DOOR DECORATIEF PROFIEL

Dit decoratief profiel kan op alle CSsystemen 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.

VENTALIS

Comfort vereist ook een perfecte ventilatie. Om te vermijden dat je ramen en deuren ontsiert worden met 

verluchtingsroosters, ontwikkelde Reynaers het unieke zelfregulerende ventilatiesysteem Ventalis. Deze is 

volledig geïntegreerd in het raamprofiel en is hierdoor nauwelijks zichtbaar. Daarnaast biedt Ventalis ook 

een akoestische module die integreerbaar is in alle raamen deursystemen. Deze module vermindert het 

aantal decibels met 43 eenheden. Voor de schuifraamsystemen dalen de decibels zelfs met 45 eenheden.

DESIGN IN KRUKKEN

Met de PURITY® raam, deur en schuifdeurkrukkenreeks biedt Reynaers bouwheren de mogelijkheid om 

hun ramen en deuren te voorzien van eenzelfde stijl van handgreep in het ganse huis. PURITY® is het 

resultaat van een sterk staaltje van topdesign en ergonomie.

Qua stijl, vorm, afmeting, kleur, bediening, toebehoren, bepaal je alles zelf. Voor advies kan 

je altijd terecht bij je Reynaers vakman. Die helpt je je persoonlijkheid tot uiting te doen 

komen in de uitvoering en de bouwstijl van je woning.

Profielstijlen

CONCLUSIE
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De brede waaier aan kleuren die Reynaers ter beschikking stelt, de diverse stijlopties, maar ook de natuurlijke aard van 

aluminium maken schitterende combinaties mogelijk met andere materialen, zoals hout, natuursteen, beton of zelfs 

textiel. En dit, zowel binnen als buiten. Houten wanden en aluminium ramen en deuren vullen elkaar perfect aan. Idem 

voor aluminium en houten vloeren. Aluminium en rustieke bak stenen in hun oorspronkelijke vorm... Aluminium ramen 

die uitgeven op een terras dat samengesteld is uit kasseistenen en betonnen boorden zorgen voor een merkwaardig 

contrast.  Ook het uitzicht op groen, op planten en bomen, past prima in een minimalistische aluminiumkader.  Met 

aluminium ontwikkel je niet alleen hedendaagse  en nononsense bouwconcepten, maar je creëert sfeer, een goed 

gevoel. Een warme en serene omgeving waar het gezellig toeven is. Aluminium is een materiaal dat de schoonheid en 

het comfort van je huis mee bepaalt, zonder zich op te dringen, discreet, verfijnd en elegant.

Combineer

12 13



CS 104 is speciaal ontworpen om bij te dragen tot het bereiken 

van de doelstellingen inzake klimaatbeheersing. Het systeem 

onderscheidt zich door een hoge warmte weerstand, drie voudige 

beglazing, lage onder houdskosten, duurzaamheid van materiaal 

en een milieuverantwoorde recycleerbaarheid. Uitgesproken 

bestemd voor passiefbouw!

CS 104 biedt een uitstekende warmteweerstand (0,88 ≤ Uf ≤ 1,06)  

en zorgt ervoor dat het totale raam een Uw = 0,77 W/m2K kan halen. 

Hiermee voldoet CS 104 aan de vereiste norm voor passiefhuizen. 

Dit wil zeggen dat het profiel een zeer belangrijke rol speelt bij 

extreem energiezuinig bouwen.

• CS 104 raam en deursystemen zijn ontwikkeld voor toepas

singen met drievoudig glas. Hierbij zijn zowel dikte als gewicht 

van belang.

• CS 104 wordt afgedicht met coextrusies van hoogwaardig 

rubbermateriaal zoals EPDM.

• CS 104 is geschikt voor ramen met vast glas, draai, draaikip 

en valramen. Deuren kunnen uitgevoerd worden als enkele en 

dubbele naar binnen en buiten draaiende deuren.

Plannen om een 
passief- of laag 

energiehuis  
te bouwen?

CP 155-LS/HI  
met Minergielabel

CP 155 met Minergielabel is de RollsRoyce in zijn 

categorie. Gecombineerd met driedubbele beglazing 

behaalt dit schuifsysteem performanties tot 1.20 Uw 

en is het perfect inzetbaar in de passiefbouw.

Kies resoluut voor het  
CS 104 aluminium systeem 
van Reynaers
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Uit recente studies blijkt dat 25% van het energieverlies 

in de woning veroorzaakt wordt door een gebrekkige 

luchtdichtheid. Luchtdichtheid is dus een absolute vereiste bij 

energiezuinig bouwen. Een sluitende integratie van het raam 

in de bouwstructuur is hierbij uitermate belangrijk. Daarom 

ontwikkelde Reynaers het Reynaconnect systeem dat een 

luchtdichte plaatsing van het schrijnwerk garandeert. In de 

praktijk wordt er een luchtdichte folie aangebracht op het raam 

die een continue aansluiting tussen raam en ruwbouw mogelijk 

maakt. Voordat het raam wordt geplaatst, brengt men een 

zwelband aan die zorgt voor de regendichtheid tussen raam en 

ruwbouw. De voegen tussen het schrijnwerk en de spouwisolatie 

worden opgeschuimd met een elastische schuim. Tenslotte 

zorgt een hechtpasta voor een perfecte verlijming van de folie 

op het metselwerk. Éénmaal de pasta is aangebracht en de folie 

is aangedrukt, is de luchtdichtheid tussen raam en ruwbouw 

verzekerd. Reynaconnect is geschikt voor het luchtdicht 

plaatsen van alle Reynaers profielreeksen, waaronder uiteraard 

het CS 104 profiel. 

De Reynaers vakmannen staan garant voor een luchtdichte 

plaatsing van ramen en deuren d.m.v. de Reynaconnect 

procedure. Hun expertise en kennis op dat vlak is onmisbaar bij 

het realiseren van jouw passief of laag energie project.

* Deze verschillende configuraties kunnen toepast worden volgens een schuif of hef schuifsysteem. Bij beide systemen glijdt het aluminium vleugelprofiel met wielen over een rail. Bij een 
hefschuifsysteem wordt de schuifdeur bijkomend opgetild voordat het over de rail glijdt. In gesloten positie wordt het hefschuifsysteem verankerd wat een extra pluspunt is op gebied van isolatie 
en diefstalpreventie maar ook van luchtdichtheid. Afhankelijk van de complexiteit en de gewenste openingsmogelijkheden kunnen schuifdeuren gebruik maken van een monorail, een duorail of 
een 3 Rail : Monorail combineert een vast deel en een bewegende vleugel. Het bewegend deel schuift langs de buitenzijde van het vaste deel. Bij duorail kunnen één of beide vleugels schuiven. Het 
bewegend gedeelte schuift langs de binnen zijde. 3 Rail voorziet een derde rail om nog extra schuivende of vaste vleugels te imple men teren.

Bij Reynaers kan je kiezen uit meerdere, uiterst functionele 

en gebruiksvriendelijke bedieningssystemen, 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 en deuren  
op je wenken bediend

Bouw een 
energiezuinige 
woning. 

Bouw  
luchtdicht.
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VOUWDEUR  

CF 77

ENKELE DEUR NAAR  

BINNEN OPENDRAAIEND

DUBBELE DEUR NAAR  

BINNEN OPENDRAAIEND

DUBBELE DEUR NAAR  

BUITEN OPENDRAAIEND

ENKELE DEUR NAAR  

BUITEN OPENDRAAIEND
PIVOTERENDE DEUR

1 VAST DEEL +  

1 SCHUIVEND DEEL

3 

2 VASTE DELEN +  

2 SCHUIVENDE DELEN

3 

2 SCHUIVENDE 

DELEN

3 

4 SCHUIVENDE 

DELEN
3 

1 VAST DEEL +  

2 SCHUIVENDE DELEN

3 

3 RAIL : 1 VAST DEEL +  

2 SCHUIVENDE DELEN

3 

2 VASTE DELEN +  

1 SCHUIVEND DEEL

3 

HOEKOPLOSSING

CP 130

3 

3 RAIL :

3 SCHUIVENDE DELEN

3 

VAST RAAM
NAAR BINNEN  

OPENDRAAIEND
DRAAIKIPRAAM TUIMELRAAMVALRAAM

16 17



*  Uwwaarden tot 1.68 W/m2K met een Ugwaarde van 1.1 W/m2K bij een uitvoering met 3 panelen (maat: 2700 x 2300)

De nieuwe trend bestaat erin woningen zo “transparant” 

mogelijk te ontwerpen. Dit principe nodigt de potentiële 

bezoeker maximaal uit om het gebouw binnen te treden. Voor 

de bouwheer moet de laagdrempeligheid van een woning 

eerder vertaald worden in het gevoel van openheid waarbij de 

leefruimte opgaat in de buitenomgeving. 

Reynaers Aluminium biedt ook schuifdeuren en ramen die 

voorzien zijn van een hefsysteem en zo goed als drempelloos 

zijn. De overgang tussen binnen en buiten is dus vlak, wat de 

minder mobiele personen en mensen met kinderen zeker op 

prijs zullen stellen. De schuifdeurenpartij, ingedeeld in 2 tot 4 

vleugels, kan bovendien voorzien worden van een op afstand 

elektrisch bedieningssysteem.

VERBORGEN SCHARNIEREN MAKEN  
JE RAMEN NOG ESTHETISCHER

Verborgen scharnieren voor ramen en deuren volgen dezelfde 

trend. Door geïntegreerde scharnieren in je raamprofielen 

te laten inbouwen, vermijd  je dat ze beschadigd of bevuild 

worden en bekom je een mooier en discreter esthetisch effect. 

Verborgen beslag kan in allerhande soorten draaikip en 

kipdraairamen worden gebruikt. 

KEUZE AAN KRUKKEN

Tenslotte, in dezelfde lijn van minimalistich concept, heeft 

Reynaers een reeks elegante en verfijnde krukken ontworpen. 

Ze vermengen zich in het totaalbeeld van het raam of de deur. 

Hiervoor kunnen ze ook in identiek dezelfde kleur besteld 

worden als dat van het gekozen profiel. (zie pagina 24)

De vouwoplossing voor ramen en deuren laten 

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 nieuwste 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.

Design

Haal met één vouwbeweging  
je tuin in huis

18 19



Het HiFinity schuifraamsysteem van Reynaers Aluminium kadert 

in de trend van de hedendaagse architectuur om harmonie 

te creëren tussen woning en omgeving. Het schrijnwerk van 

HiFinity 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 HiFinity 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

HiFinity 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. 

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, drierail 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! HiFinity is ontworpen en ontwikkeld in samenwerking 

met Belgische designers en materiaalarchitecten. 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 HiFinity ramen.

Less is 
more
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OPEN PERSPECTIEF 

De uitbreiding van het CP 130 schuifen 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 veranda 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 

automatich 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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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.

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 nieuwe 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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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 knowhow van Reynaers Aluminium. 

Je kan een lijst van de Reynaers Partners en Installers 

terugvinden op www.reynaers.be. 

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. 

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 

milieueisen, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.

4. Je kan bij je Reynaers vakman terecht voor een 

totaalproduct 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!

Van ontwikkeling over 
productie tot plaatsing

De 10 geboden van de Reynaers vakman

Reynaers Aluminium staat voor vakmanschap en kennis, maar ook voor 

duidelijkheid. De vakmensen met wie Reynaers nauw samenwerkt zijn 

gespecialiseerde constructeurs en installateurs. Partners en Installers, 

die deel uitmaken van het unieke Reynaers netwerk en waar je als 

consument terechtkunt voor ramen en deuren van Reynaers Aluminium.
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Terwijl je deze brochure RAMEN EN DEUREN van Reynaers 

Aluminium doornam, is je interesse voor onze uitmuntende 

aluminium profielen wellicht nog toegenomen. Waar je nu naar 

verlangt is een brede waaier aan esthetische inspiratie en 

ideëen die optimaal passen bij jouw opvatting over de ideale 

woning. Ook wens je meer gedetailleerde informatie over de 

diverse oplossingen en producten van Reynaers Aluminium. Wat 

zijn de laatste innovaties? En hoe verloopt de installatie van je 

aluminium ramen en deuren? 

Dit alles en nog veel meer vind je in de uitgebreide brochure  

“DE PUNTJES OP DE I” van Reynaers Aluminium. 

Je kan de brochure nu afhalen bij jouw Reynaers Partner of 

Installer. Neem de ingevulde kaart en je bouwplan mee, vraag hem 

gratis advies en ontvang de brochure “DE PUNTJES OP DE I” om 

thuis nog alles eens rustig te overlopen.

De kaart voor de brochure “DE PUNTJES OP DE I” kan je ook  

printen via de website www.nieuweramen.be.

Vraag naar meer inspiratie?
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