RAMEN EN
DEUREN

PVC & ALUMINIUM OP MAAT
IN ALLE KLEUREN EN FORMATEN
140 JAAR ERVARING
100% BELGISCHE KWALITEIT
VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

OVER WINSOL
Winsol biedt esthetische, performante en
duurzame oplossingen, voor renovatie en
nieuwbouw, binnen en buiten, landelijk
en modern. Dat maakt ons de ideale
bouwpartner. Bovendien kunnen we met ons
uitgebreide productgamma voldoen aan al
jouw specifieke wensen en eisen.

140 JAAR ERVARING

Door onze jarenlange ervaring hebben we kennis die we
omzetten in oplossingen voor al je vragen. We blijven
voortdurend streven naar innovatie en dat resulteert in
hoogwaardig maatwerk met grote zorg voor design en
duurzaamheid.

BE-BEDRIJF

Bij Winsol gaan we voor kwaliteit. Dankzij onze uitgebreide knowhow, ultramoderne productieproces en
het gebruik van de allerbeste grondstoffen leveren we
duurzame producten, die in onze vier Belgische fabrieken
geproduceerd worden.

SHOWROOM

Onze Winsol-vakmannen staan voor jou klaar in een
showroom of verkooppunt in je buurt. Daar krijg je een levendig idee van hoe jouw raam, deur, poort of zonwering
er kan uitzien in jouw woning. Bij ons kan je ook ineens
alles tegelijk kopen.

OP MAAT

Van een gerenoveerde rijwoning tot een charmante
nieuwbouwwoning, voor elk project bieden we een oplossing. Dankzij onze eigen productie kunnen we iedere
ruimte van je woning voorzien van een product op maat,
geplaatst en afgewerkt door onze getrainde vakmannen
met vakkennis en ervaring.

GARANTIE

Bij Winsol garanderen we dat al onze producten voldoen
aan de technische productvereisten en normen die in
België gehanteerd worden. Op onze pvc-profielen en de
kleurafwerking krijg je 10 jaar garantie, bij aluminium is dat
zowel voor de profielen als de kleurafwerking 15 jaar.

2 WINSOL RAMEN EN DEUREN

ONZE MERKPIJLERS
COMFORT

VEILIGHEID

Van een huis je thuis maken en
vervolgens op een comfortabele
manier genieten van de tijd die
je er doorbrengt. Dat vinden we
belangrijk. Denk hierbij niet enkel
aan gebruiksgemak of automatisatie, maar ook aan beperkt onderhoud, stille motoren, lucht- en
waterdichtheid, geluidswerend

Glas dat schadelijke zonnestralen
filtert, veiligheidsdeuren, wateren uv-afstotende doeken voor
zonwering, vingerklembeveiliging
voor garagepoorten, inbraakwerende raamprofielen en beglazing,
kiepramen met antifoutbediening, ... elke dag ontwikkelen we
producten waarbij jouw veiligheid

en isolerend, ...

ENERGIEBEWUST

Innoveren en denken aan de
toekomst is ook denken aan het
milieu. Vandaag hebben we al
profielen die perfect geschikt zijn
voor passief- of zelfs energieneutrale woningen, zonder in te
boeten aan design of budget.

en die van je gezin centraal staan.

PRODUCTGAMMA
Van deuren, rolluiken tot raamdecoratie... bij Winsol is het eenvoudig om je woning in een uniform
geheel uit te rusten. Wie kiest voor Winsol, hoeft zich geen zorgen te maken over kwaliteit. We gebruiken
exact dezelfde materialen en kleuren voor je deuren, ramen en poorten. Nagenoeg alles wordt lokaal
geproduceerd, in verschillende Belgische fabrieken, volgens strikt opgelegde kwaliteitsnormen. Zo
garanderen we een uniforme en kwalitatieve uitstraling voor jouw woning.

DEUREN

ZONWERING
ROLLUIKEN

RAMEN
ZONWERING
RAAMDECORATIE

TERRASOVERKAPPINGEN

SCHUIFRAMEN

RAMEN EN
DEUREN

ROLLUIKEN

GARAGEPOORTEN

ZONWERING

POORTEN

TERRASOVERKAPPINGEN

RAAMDECORATIE
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INSPIRATIE

De landelijke stijl is en blijft nog steeds heel populair in België. Deze
stijl wordt gekenmerkt door een gezellige en warme uitstraling, een
tijdloze elegantie, een authentieke charme en een ambachtelijke
en stijlvolle look. Bij woningen in landelijke stijl horen uiteraard
ook ramen in dezelfde stijl. Ze bepalen immers in grote mate de
uitstraling van je woning. Het is dan ook van groot belang dat je de
juiste ramen kiest, zodat alles een harmonieus geheel vormt.
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LANDELIJK
BOUWEN MET KARAKTER

“De lichtgrijze
pvc-ramen, deuren
en sierluiken
passen mooi bij de
gekaleide gevel. De
structuurkleur met
houtnerf geeft de
ramen en deuren
een authentieke
uitstraling.”
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BIJ WINSOL STAAN
COMFORT, VEILIGHEID
EN ENERGIEBEWUSTZIJN
VOOROP. HIER DRAAGT HET
SCHRIJNWERK BIJ TOT HET
TRADITIONELE KARAKTER
VAN DE WONING.

6
1
4

5

PERFECT AFGESTEMD
“Het C+70 schrijnwerk is
verkrijgbaar in diverse kleuren en
oppervlaktestructuren, waardoor de
ramen en deuren perfect afgestemd
konden worden op de woning van
dit gezin. De opzetprofielen zorgen
voor een warme uitstraling en tijdloze
elegantie. Een belangrijke troef is
dat de ramen een verhoogde isolatie
hebben en EPB- en BEN-conform
zijn. Bovendien zijn ze makkelijk in
onderhoud.”

TECHNISCHE SPECIFICATIES
1 Schrijnwerk: C+70 ramen,
raamdeur, voor- en achterdeur
2 Kleur: lichtgrijs RAL 7040
3 Profielen: decoratieve retro
opzetprofielen
4 Ramen: met kleinhoutverdelingen
5 Beglaasde deur: met
bijpassend onderpaneel en een
5-puntsdeursluiting
6 Afwerking: sierluiken in lichtgrijs
RAL 7040, vliegenraam in
bijbehorende kleur
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INSPIRATIE

STADSWONING
EIGENTIJDS WOONCOMFORT

WIE IN DE STAD
WOONT, KAN ZICH
MET DEZE RAMEN
EXTRA VEILIG
VOELEN DANKZIJ
DE MASSIEVE
MIDDENBRUG.
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FUNCTIONALITEIT &
ESTHETIEK CENTRAAL

Bij hedendaagse ramen en
deuren staan functionaliteit
en modern comfort
centraal. Het design is
strak, met eenvoudige
lijnen die generaties
lang meegaan. Elegante
ramen met alle comfort
en functionaliteiten zijn
onze maatstaf. Ideaal voor
wie geen toeters en bellen
wil, maar functionaliteit,
tijdloos design en eigentijds
wooncomfort.
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“Bij aankoop van buitenschrijnwerk
staan functionaliteit en esthetiek
centraal. Het Winsol pvc C+70
raamprofiel combineert beide op een
optimale manier. Het Central +70
concept werd tot in de kleinste details
uitgekiend. Dankzij een ultramodern
en uniek procedé van pvc-fabricatie
benadert het eindproduct de
perfectie qua kwaliteit en afwerking.”
1
TECHNISCHE SPECIFICATIES
1 Schrijnwerk: C+70 ramen en deuren
2 Kleur: structuurfolie antracietgrijs
RAL 7016
3 Profielen: profielen met gegalvaniseerde
stalen versterkingen, slanke
profielaanzichten
4 Ramen: performante wind- en
waterdichte ramen dankzij de standaard
middendichting
5 Veiligheid: standaard massieve
middenbrug voor een verhoogde
inbraakwering
6 Geluidswerend: standaard
3e middendichting en performante
akoestische beglazing

3
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“Deze ramen
zijn functioneel,
harmonieus
geïntegreerd, goed
qua isolatie en
dus goed voor de
energiefactuur.”
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INSPIRATIE

MODERN
MINIMALISTISCH & EXTRA ZUINIG

Als je kiest voor een
minimalistische, pure stijl die
de uitstraling van de woning
benadrukt, dan ga je voor
de essentie. Kenmerkend
voor deze stijl zijn de grote
raamafmetingen met zeer fijne
en elegante profielen, zodat er
een maximum aan glasoppervlak
en lichtinval is.

STRAKKE LOOK &
SUPERISOLEREND
“De eigenaars van deze moderne
woning hebben gekozen voor aluminium
schrijnwerk en selecteerden zo een
afgewerkt, sterk product mét strakke
look. Een kleur kiezen is niet gemakkelijk
als je aan het bouwen bent, want het
is soms moeilijk inschatten hoe het
eindresultaat eruit zal zien. Onze Winsolvakmannen kunnen je hiermee helpen,
want zij hebben ervaring in kleuradvies.
Verder is energiebesparing bij dit project
een heel belangrijke factor. We moeten
immers rekening houden met strengere
normeringen bij het bouwen van een
woning. Maar weet dat je kan rekenen op
Allura+, want dit voldoet aan alle BEN- en
EPB-normen.”
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DE RAAMPROFIELEN
MET RECHTE, STRAKKE
EN SLANKE VORMEN
ONDERSTEUNEN DE
MODERNE STIJL.

“Gecombineerd met
goede isolatie en een
uitgebreide keuze
in kleuren, leent dit
strakke schrijnwerk
zich uitermate goed
voor hedendaagse
architectuur of om je
bestaande woning een
modernere look
te geven.”

1

3

2

TECHNISCHE SPECIFICATIES
1 Schrijnwerk: Allura+81 ramen,
schuiframen en deuren
Kleur: agaatgrijs RAL 7038,
structuurlak
2 Profielen: minimale profielaanzichten
met maximale glasoppervlakte voor
passieve zonnewinst
3 Afwerking: met plaat- en plooiwerk
in RAL 7038, binnenzonwering en
inbouwscreens
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PVC
De ramen, schuiframen en deuren uit
pvc zorgen voor een perfecte isolatie en
zijn inbraakveilig. Ze zijn verkrijgbaar in
verschillende kleuren en afwerkingen
en kunnen daarom 100% afgestemd
worden op jouw woning. Op het pvcschrijnwerk geldt 10 jaar garantie.

RAMEN: C+70 EN C80+
SCHUIFRAMEN: C+70 EN C80+
DEUREN: C+70, C80+, RETRO, W+ EN NIDUM
ACCESSOIRES: RETRO OPZETPROFIELEN EN KRUKKEN
KLEUREN
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RAMEN PVC

RAMEN
C+70 EN C80+
Het ene Winsol
pvc-profiel is het andere niet,
dus maak zeker even kennis
met Winsol C+70 en C80+. Welk
raamprofiel sluit het beste aan
bij jouw wensen en budget?

C+70 RAAM
De ramen in de C+70 reeks bieden je een robuust,
functioneel en harmonieus profiel. Alle profielen zijn
loodvrij en 100% recycleerbaar. Voor de afwerking heb
je de keuze uit tal van opties, accessoires en kleuren.
• Voor renovatie en nieuwbouw
• Zeer effectieve inbraakwerende elementen door
massieve middenbrug
• Uitstekende thermische isolatie en verhoogde
waterdichtheid door derde middendichting
• Duurzame ramen doordat de versterkingsprofielen
gemaakt zijn van gegalvaniseerd staal
• Smalle profielaanzichten voor maximale beglazing
en lichtinval
• Beschikbaar in een breed gamma van kleuren,
structuurfolies en lakwerk
• 10 jaar garantie

VOLDOE NU AL
AAN DE STRENGSTE EISEN
VOOR 2021
C80+ RAAM
C80+ is een aanrader voor wie energiezuinig wil
bouwen, want deze profielen voldoen nu al aan de
strengste normen voor 2021. Je kan rekenen op de
allerbeste thermische isolatie dankzij de bredere
C80+ profielen met geïntegreerde middendichting.
In combinatie met de gepaste beglazing is C80+ zelfs
geschikt voor passiefbouw.

Gebogen en/of ronde ramen
zijn ook een optie, want Winsol
beschikt over zijn eigen buigwerk
en inzetbogen. De mogelijkheden
van vormen, afmetingen en
openingswijzen zijn uitgebreid.

• Voor renovatie en nieuwbouw
• Superieure thermische isolatie
• Slanke, stijlvolle constructies mogelijk door
strak design
• Alle soorten dubbele en drievoudige beglazing
mogelijk
• Uitgebreide waaier van kleuren mogelijk en zeer
kleurvast
• Duurzame en uiterst stabiele profielen voor een
lange levensduur
• Verhoogde lucht- en waterdichtheid door derde
middendichting
• Inbraakwerend door middendichting
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PVC SCHUIFRAMEN

SCHUIFRAMEN
C+70 EN C80+
Zoek je een schuifraam met een robuust
en stevig profiel, optimaal isolerend en
inbraakveilig? Dan zijn de C+70 en C80+
hefschuiframen allicht helemaal jouw ding.
Ook de parallelschuifsystemen van deze series
garanderen uitzonderlijke isolatiewaarden.

C+70 EN C80+
HEFSCHUIFRAMEN
• Hefschuifsysteem met wieltjes
• Met weinig kracht te openen en te
sluiten
• Robuuste profielen tot 300 kg per
vleugel
• In dezelfde kleur als je raam

WIST JE DAT ...
... hefschuiframen een goede keuze zijn
als je graag een bredere doorgang hebt?
... je de hefschuiframen verzonken kan
laten inbouwen? Zo krijg je in plaats
van een ‘drempel’ een mooie, gelijke
overgang tussen woonkamer en terras.

C+70 EN C80+
PARALLELSCHUIFRAMEN
• Parallelschuifsysteem met regelbare
loopwagens
• Uitstekende thermische en akoestische
prestaties
• 10-12 beveiligingspunten (afhankelijk
van de afmetingen)
• Water- en winddicht

WIST JE DAT ...
... parallelschuiframen er net zo uitzien als
gewone ramen?
... parallelschuiframen een slanke
inbouwdiepte hebben?
... triple beglazing mogelijk is?

ZOWEL C+70 ALS C80+
SCHUIFRAMEN ZIJN
BESCHIKBAAR IN TAL VAN
RAL-KLEUREN, WAARBIJ
JE KAN KIEZEN TUSSEN
STRUCTUURFOLIE OF LAK.

C+70
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Op pagina 15 kan je het kleurenpalet
bekijken. Kleuren, eigenschappen en opties
kunnen wel variëren naargelang de reeks.

DEUREN PVC

DEUREN
C+70, C80+, RETRO,
W+ EN NIDUM
1

Modern of klassiek? Beglaasd of liever
met deurpanelen? Bij Winsol kies je uit
meer dan 150 verschillende deurpanelen
en een breed scala van accessoires*:
beglazing, krukken, trekstangen,
brievenbussen, belettering ... het
kan allemaal! Wil je jouw woonst zo
veilig mogelijk maken, voeg dan onze
inbraakwerende opties toe.

C+70 EN C80+ DEUREN

2

Esthetiek en isolatie staan bij de C+70 en C80+
voordeuren centraal.
• Retro-uitvoering met sierlijsten voor de landelijke stijl
• Slank en verfijnd profielaanzicht met beperkte
inbouwdiepte
• Met verstevigde hoekverbindingen
• Verhoogde tocht- en waterafsluiting onderaan
de deur
• Goede isolatiewaarde: Ud = < 1,7 W/m2K
• Optionele beveiligings- en comfortmogelijkheden

3

4

W+ DEUR
1 Gelaste
hoekverstevigingen*
2 Kader en vleugel 100%
verstevigd*
3 5-puntsveiligheidsslot
voor deuren met een
trekstang
RC3-cilinder met
3 sleutels*
4 Extra isolerend
deurpaneel*
NIDUM
* Eigenschappen, opties en kleuren kunnen variëren naargelang de reeks. Raadpleeg een
technicus om de conformiteit en de technische realisatie van jouw project te valideren.

4X DESIGN
• Keuze uit klassieke panelen, designpanelen, beglaasde en
vleugeloverdekkende panelen
• Ruime keuze uit verschillende beglazingstypes
• Breed scala van handgrepen, trekstangen, kloppers en belettering
• Tal van RAL-kleuren in lak of structuurfolie

De verdoken vleugel van de W+ voordeur zorgt
ervoor dat de deur er breder en strakker uitziet.
• Eigentijds, strak en uitgebreid modellenpakket:
gelijnd (W+light design) of met triple beglazing
(W+solo)
• Maatwerk: op basis van de opgegeven maten worden
de opdekpanelen op maat gemaakt en afgewerkt
• Verkrijgbaar in alle Winsol pvc-kleurvarianten
• Beter isolerend en performanter:
Ud-waarde van 1,01 W/m²K
• Verhoogd inbraakwerend door zijn unieke stevige
constructie
• Uitbreiding met domotica mogelijk

NIDUM DEUR
Bij de Nidum-voordeur staan verregaande veiligheid,
superieure thermische isolatie en exclusief design
voorop.
• W+ vleugeloverdekkende deurpanelen
• Veiligheidsdeur: inbraakvertragend door 5-puntsslot
• Perfect isolerend: Ud= 0,99 W/m²K
• Uitgebreid gamma van stijlen, vormen, kleuren en
beglazing
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DEUREN INZETPANELEN

ONZE
POPULAR
INZETPANELEN
DE WINSOL POPULAR
COLLECTIE VOOR
UW INKOMDEUR
IN KUNSTSTOF OF
ALUMINIUM.
• Behalve esthetiek bevat de deur
belangrijke kenmerken inzake veiligheid,
thermisch en akoestische prestaties
alsook wind en waterdichtheid.

Flandria 2011 mat++

Flandria 2011 klaar++

Vernissage 1015 mat++

• De Winsol deurpanelen staan garant
voor kwaliteit, zin voor afwerking en
originaliteit – maw exclusieve deuren,
op maat gemaakt volgens uw wensen
en behoeften.
• U vindt hier een selectie aan klassieke,
tijdloze, hedendaagse tot moderne en
grensverleggende deurpanelen.
• De Winsol Popular deurpanelen zijn
verkrijgbaar in diverse uitvoeringen :
Wit, met folie bekleefd of gelakt in geval
van kunststof deuren of gepoederlakt in
het geval van aluminium deuren.
• Personaliseer uw Winsol deurpaneel
met één van onze originele deurgrepen.

Angel 2018 mat++

Callu 2012 mat++

Equisol 2015 mat++

Narcis 3011 mat++
+ deurgreep art 133

Soprano 3013 mat++

Tempo 8400 Expansion
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Tempo A4410 mat++

DEUREN

UW VOORDEUR VEREDELT HET
KARAKTER VAN UW HUIS

Filox 2111 mat++

Callox 2118 mat++

Primox 2119 mat++

Nanox 3111 mat++

Inox

Rainuré V-form Design A

Rainuré V-form Design B

Rainuré V-form Design C
V-form

Rainuré V-form
Design D

Rainuré V-form
Horizontal

Rainuré V-form
Vertical
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DEUREN OPDEKPANELEN

ONZE
POPULAR
OPDEKPANELEN
• Inzetpanelen vs vleugeloverdekkende
opdekpanelen?
• In een zoektocht naar nog meer
esthetiek voor inkomdeuren stelt
Winsol U zijn vleugeloverdekkende
toepassingen voor. Het resultaat is
ronduit indrukwekkend.

(W+) 3D Jef

(W+) 3D Leon

(W+) 3D Basil

• Niet alleen ziet het nieuwe deurgeheel
er breder, strakker en dus mooier
uit, ook naar thermische isolatie toe
biedt het systeem een onmiskenbaar
voordeel. Zo heeft een onbeglaasd
deurblad nu een U-waarde van
0.72 W/m²K.
• Daarnaast zijn onze opdekpanelen
bijkomend steviger, zelfdragend en
duurzamer en draagt deze constructie
eveneens bij aan een verhoogde
inbraakwerendheid.
• De Winsol Popular Collectie is integraal
toepasbaar bij de C+70 PVC deuren en
Allura+81 aluminium deuren. De C80+
PVC deuren en Steellook HI aluminum
deuren zijn enkel met de Popular
invulpanelen toepasbaar.

(W+) Flat + Tube 011 VER

(W+) LD Design A

(W+) LD Design B

(W+) LD Design C

(W+) LD Design D

(W+) LD Design
Horizontal

16 WINSOL RAMEN EN DEUREN

(W+) LD Design Vertical

DEUREN

(W+) One 1.0

(W+) One 1.10

(W+) One 2.0

(W+) Solo 01R

PERSONALISEER
UW WINSOL DEURPANEEL
MET ÉÉN VAN ONZE
ORIGINELE DEURGREPEN.

(W+) Solo 02M

(W+) Solo 03L

(W+) Solo 03M

art. 140 - 300/500mm
art. 137 - 300/500mm
art. 141 - 500/700mm
art. 138 - 500/700mm
art. 142 - 1000/1200mm art. 139 - 1000/1200mm

(W+) Solo 05R

(W+) Uno 4.0

(W+) Uno 4.10

art. 134 - 300mm
art. 135 - 650mm

art. 131 - 300mm
art.132 - 500mm
art. 133 - 800mm
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PVC ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
RETRO
OPZETPROFIELEN
EN KRUKKEN

Naast de profielen en kleur van profielen
bepalen ook de accessoires mee de look en feel
van je woning. Ook hier kan je bij Winsol kiezen
uit een ruim aanbod. Vind je niet direct jouw
ding? Kom dan eens langs, want we hebben
vast wel iets naar jouw smaak in huis.

RAAM- EN DEURKRUKKEN
Raam- en deurkrukken zijn misschien
wel de meest gebruikte onderdelen van je
woning. Dat ze visueel een grote invloed
hebben, spreekt voor zich. Bij ons heb je
dan ook een uitgebreide keuze, zowel voor
een landelijke als een moderne stijl. Wie
extra veiligheid wil inbouwen, bijvoorbeeld
om te vermijden dat kinderen zomaar
ramen en deuren openen, kan naast de
standaard Secustik-krukken kiezen voor
afsluitbare krukken. Die hebben een extra
slot met sleutel.

RAAMBESLAG
Het raambeslag is belangrijk om draairamen goed te laten openen en sluiten. Dat
bepaalt ook mee de veiligheid van je huis.
We voorzien standaard veiligheidsbeslag,
maar wie er echt op staat om dieven buiten te houden, kan kiezen voor verhoogd
inbraakwerend beslag. Onzichtbare scharnieren zijn ook een aanrader als je voor
strakkere, modernere ramen gaat.

DEURBESLAG
Het deurbeslag omvat niet alleen het slot
en de scharnieren van je deuren, maar ook
alle andere onderdelen, zoals de deurbel en
de intercom. Enkele veiligheidsverhogende
aanraders zijn meerpuntsluitingen met
haken of pinnen, veiligheidscilinders, solide
deurscharnieren, …
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OOK DIT HEBBEN WE IN HUIS
• Een ruim gamma van dorpels en
koppelingen
• Bijbehorende binnenafwerking en
pvc-vensterbanken
• Decoratieve opzetprofielen die bij de
landelijke stijl horen
• Verborgen afwatering van de profielen
• Kleinhoutverdelingen op of tussen het glas
• Standaard rechte of geprofileerde
glaslatten
• Diverse ventilatieroosters mogelijk
• Combineerbaar met rolluiken of screens
• Bijbehorende muggenhorren
• …

KLEUREN PVC

KLEUREN

7 REDENEN OM VOOR
WINSOL-LAKAFWERKING
TE KIEZEN
• Winsol heeft zijn eigen natlakafwerking
in Izegem en jarenlange ervaring
met lakken
• Hogere krasvastheid dankzij
structuurlak
• Oneindig veel kleurmogelijkheden
• Hoeken worden perfect afgewerkt
• Gelakte pvc-ramen en -deuren hebben
exact dezelfde kleur
• Extra kleurvastheid met laagdikte van
60 micron (t.o.v. 30-35 micron)
• Zowel enkel aan de buitenzijde als
rondom (binnen- en buitenzijde) in
eenzelfde kleur.

Op zoek naar de ideale kleur voor jouw binnen- en buitenramen van
pvc? Perfect passend bij je gevel en in harmonie met het interieur?
Maak dan je keuze tussen de verschillende kleuren die Winsol
aanbiedt. De binnen- en buitenzijde kunnen bovendien in een andere
kleur gemaakt worden. En je krijgt er 10 jaar kleurgarantie bovenop.

SOLID: IN DE MASSA GEKLEURD

Wit
RAL 9016

Crème
RAL 9001

TRENDING: STRUCTUURKLEUREN

Zuiver wit
RAL 9016

Roomwit
RAL 9001

Antraciet
RAL 7016

NIEUW

Lichtgrijs
RAL 7040

Zijdegrijs
RAL 7044

Kwartsgrijs
RAL 7039

NIEUW

Betongrijs
RAL 7023
NIEUW

Taupe
Grijsbeige
NCS 5005-Y50R RAL 1019

Notenboom
RAL 8028

NIEUW

Gouden eik
RAL 8003

Mahonie
RAL 8019

Donkere eik
RAL 8019

PERSONAL & AMBIANCE: LAK

WIST JE DAT
JE VOOR DE BINNENKANT
VAN JE RAMEN EN
DEUREN EEN ANDERE
KLEUR KAN KIEZEN DAN
VOOR DE BUITENKANT?

Zwartgrijs
RAL 7021

Zwartbruin
op basis van
korrelstructuur
RAL 8022

Basaltgrijs
mat Smoke
RAL 7012
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ALUMINIUM
Aluminum is een erg licht en sterk materiaal en dus zeer geschikt
voor ramen en deuren. Dankzij zijn slanke look en de mogelijkheid
om te werken met grote glaspartijen, leent dit materiaal zich
uitstekend voor moderne, architecturale woningen. Kiezen voor
aluminium is genieten van een garantie van 15 jaar.

RAMEN: ALLURA+81 EN STEELLOOK HI
SCHUIFRAMEN: ALLURA+81, HESTIA EN KOLOS
DEUREN: ALLURA+81 EN STEELLOOK HI
ACCESSOIRES: ONZICHTBAAR BESLAG EN KRUKKEN
KLEUREN
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RAMEN ALUMINIUM

RAMEN
ALLURA+81 EN
STEELLOOK HI
Wil je graag ramen met grote
glasoppervlakten laten plaatsen
om heel veel licht in huis te
halen? Is het voor jou cruciaal
dat je raamprofielen in de
winter de warmte binnenhouden
en in de zomer het huis mee
afkoelen? Overweeg dan de
aluminium profielen Allura+81
en Steellook HI.

ALLURA+81 RAAM
Esthetiek
• Uiterst geschikt voor grote
raamconstructies dankzij extra
verstevigingshoeken
• Strakke en slanke profielen,
ook bij zeer grote constructies
• Alle types beglazing mogelijk
• Groot gamma en vormen
(bv. gebogen of ronde ramen) mogelijk
• Uitgebreid kleurenpalet en
structuuroppervlak (satijnglans, mat,
structuurlak of metallic)
Duurzaam & energiezuinig
• Zeer duurzaam en stootvast door de
hogere wanddiktes
• 3 isolatieniveaus mogelijk
(Top, Basic & PA)
• Hoogste wind- en waterdichtheidsklasse
• Uw -waarde 1,3 W/m2K*
• Conform EPB-regelgeving en BENprincipes voor bijna-energieneutraal
bouwen
Veiligheid & kwaliteit
• Diverse mogelijkheden qua
veiligheidsbeslag
• 15 jaar Qualicoat-garantie op het lakwerk
• 15 jaar systeemgarantie

ALLURA+81

WIST JE DAT
JE ALLURA+81 PROFIELEN
100% GERECYCLEERD
WORDEN? BIJ
AFBRAAK WORDEN
ALLE ONDERDELEN
(OOK PRODUCTIEEN ZAAGAFVAL)
GESCHEIDEN EN
GERECYCLEERD.

STEELLOOK HI

TIP
WIL JE DE STRAKKE
LOOK VAN JOUW
RAAMSYSTEEM NOG
MEER ACCENTUEREN?
GA DAN VOOR VERDOKEN
AFWATERING ZONDER STORENDE
AFWATERINGSKAPJES
- EN VERDOKEN
SCHARNIEREN.
STEELLOOK HI
Het Steellook HI-systeem is ontwikkeld
om stalen ramen en deuren in herenhuizen, oude fabriekspanden en scholen
te vervangen. Originele stalen ramen zijn
immers belangrijk voor de authentieke
uitstraling van deze gebouwen, maar
qua isolatie voldoen ze niet meer aan de
hedendaagse wensen. Steellook HI is dan
de ideale oplossing. Dit is het slankste
aluminium ramen- en deurensysteem dat
ontwikkeld is met de Spidertechnologie.
Concreet betekent dit dat de isolatiezone
van de aluminiumprofielen opgesplitst
wordt in een labyrint met tal van kleine
isolerende luchtkamers. Steellook HI
bestaat ook voor deuren.

* Waarden kunnen variëren naargelang de
technische specificaties van de producten.
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ALUMINIUM SCHUIFRAMEN

SCHUIFRAMEN
ALLURA+81,
HESTIA EN KOLOS
Schuiframen zijn de ideale oplossing voor wie geen plaats
wil verliezen door opendraaiende deuren of ramen. Ook mooi
meegenomen is dat schuiframen meer licht in huis brengen, waardoor
de buitenruimte betrokken wordt bij het interieur. Ontdek hier onze
drie types van aluminium schuiframen.

ALLURA+81
PARALLEL SCHUIFRAAM
Het ziet eruit als een gewoon raam, maar
het is wel degelijk een schuifraam. Allura+81 is een parallel schuifraam met één
schuivende vleugel en een slank minimalistisch design. Kies je voor verdoken
afwatering (zonder storende afwateringskapjes), dan accentueer je nog meer de
strakke look van jouw raamsysteem. Het
kader meet 72 mm, de vleugel 81 mm en
de beglazing gaat tot 57 mm. Met smalle
aanzichthoogtes oogt Allura+81 niet alleen hedendaags, het blijft ook een stabiel
en sterk systeem met een uitstekende
wind- en waterdichte middendichting.

HESTIA EN KOLOS
(HEF)SCHUIFRAAM
Deze twee schuiframen komen met een
schuif- of een hefschuifsysteem. Bij een
schuifsysteem verschuif je de opengaande vleugel zijdelings, terwijl je bij een
hefschuifsysteem de opengaande vleugel
eerst optilt en dan opzijschuift. Ze hebben
beide een meervoudige Q-lon-dichting en
een stabiel en isolerend 3-kamerprofiel
voor een hoogstaande wind-, water- en
luchtdichtheid. Maar wat is dan het verschil tussen deze twee (hef)schuiframen?

HESTIA
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HESTIA

KOLOS

Kader van 117 mm en vleugel van 51 mm

Kader van 159 mm en vleugel van 72 mm

Grotere afmetingen en doorgangsbreedtes

Haast ongekende vrijheid in afmeting

Beglazing tot 35 mm

Beglazing tot 57 mm

Hoge glasgewichten tot 250 kg

Hogere glasgewichten tot 400 kg

Verkrijgbaar in mono-, duo- en trirail

Verkrijgbaar in mono- en duorail

DEUREN ALUMINIUM

DEUREN
ALLURA+81 EN
STEELLOOK HI

De voordeur is het
visitekaartje van je woning
en geeft een eerste indruk
aan bezoekers. Met de juiste
voordeur geef je jouw woning
meer karakter en eigenheid. De
Winsol Allura+81 is niet alleen
een aluminium voordeur om
‘u’ tegen te zeggen; ze heeft
ook op het vlak van isolatie
uitmuntende U-waarden.

ALLURA+81 DEUR
Met een Winsol aluminium deur beschik
je over een sterke en stabiele buitendeur. De aluminium voordeuren van
Winsol zijn niet enkel mooi, ze zijn ook
gemaakt met het oog op veiligheid, comfort en duurzaamheid. Al onze aluminium
systemen zijn uitgerust met inbraakvertragend beslag, dat onze aluminium
deuren uiterst veilig maakt. Kies je voor
een Allura+81 voordeur, dan kies je voor
maatwerk, waardoor alle variaties en vormen mogelijk zijn. Dankzij ons uitgebreide
kleurenaanbod (zie ook pagina 21) zorgen
we ervoor dat het aluminium schrijnwerk perfect matcht met jouw gevel en
woonstijl.

STEELLOOK HI DEUR
Deuren met een steellook zijn eveneens
een mogelijkheid dankzij Steellook
HI. Onze Steellook HI deuren combineren het slanke uiterlijk van stalen ramen
met het voordeel van energie-efficiënte
aluminiumsystemen. Je kan kiezen tussen
dubbele en drievoudige beglazing.

MEER OVER
DE STEELLOOK HI DEUREN
• Inbouwdiepte van 94 mm
• Sterke en stabiele profielen met grotere
wanddiktes
• Standaard 3-voudig afdichtingssysteem
met middendichting
• In dezelfde RAL-kleuren en
oppervlaktestructuren mogelijk

MEER OVER
DE ALLURA+81 DEUREN

TIP
ALS JE EEN VOORDEUR
MET UITSTEKENDE
ISOLATIE KIEST, BESPAAR
JE NOG JARENLANG OP JE
ENERGIEFACTUUR.

• Kader van 51 mm en vleugel van 62 mm
• Zeer duurzaam en stootvast door de
hogere wanddiktes
• Uitsluitend hoogwaardig geëxtrudeerd
aluminium
• Conform BEN-principes voor bijnaenergieneutraal bouwen
• Labyrint-isolatietechniek
• Isolatiewaarde: Ud = <1,35 W/m2K
• Weinig onderhoud vereist
• Beglaasd of met deurpaneelvulling
• Ook beschikbaar met
vleugeloverdekkende oplossingen
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ALUMINIUM ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
ONZICHTBAAR BESLAG
EN KRUKKEN
Naast de profielen en kleur van profielen bepalen
ook de accessoires mee de look en feel van je
woning. Ook hier kan je bij Winsol kiezen uit een
ruim aanbod. Vind je niet direct jouw ding? Kom
dan eens langs, want we hebben vast wel iets naar
jouw smaak in huis.

DEURBESLAG
Het deurbeslag omvat niet alleen het slot
en de scharnieren van je deuren, maar ook
alle andere onderdelen, zoals de deurbel
en de intercom. Enkele veiligheidsverhogende aanraders zijn meerpuntsluitingen
met haken of pinnen, veiligheidscilinders,
solide deurscharnieren, …

RAAM- EN DEURKRUKKEN
Raam- en deurkrukken zijn misschien
wel de meest gebruikte onderdelen van
je woning. Dat ze visueel een grote invloed hebben, spreekt voor zich. Bij ons
heb je dan ook een uitgebreide keuze,
zowel voor een landelijke als een moderne stijl. Wie extra veiligheid wil inbouwen,
bijvoorbeeld om te vermijden dat kinderen zomaar ramen en deuren openen,
kan naast de standaardkrukken kiezen
voor afsluitbare krukken. Die hebben een
extra slot met sleutel.

RAAMBESLAG

OOK DIT HEBBEN WE
IN HUIS
• Een ruim gamma van dorpels en
koppelingen
• Verborgen afwatering van de profielen
• Kleinhoutverdelingen op of tussen
het glas
• Diverse ventilatieroosters mogelijk
• Combineerbaar met rolluiken of
screens
• Bijbehorende muggenhorren
• Ook ronde, schuine en gebogen ramen
worden op maat gemaakt
• …
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Het raambeslag is belangrijk om draairamen goed te laten openen en sluiten. Dat
bepaalt ook mee de veiligheid van je huis.
We voorzien standaard veiligheidsbeslag,
maar wie er echt op staat om dieven buiten te houden, kan kiezen voor verhoogd
inbraakwerend beslag. Onzichtbare
scharnieren zijn ook een aanrader als je
voor strakkere, modernere ramen gaat.

KLEUREN ALUMINIUM

KLEUREN

Geef je ramen en deuren een kleur die perfect bij jouw
woonst past. Bij Winsol kan je kiezen uit een brede waaier
van RAL-kleuren en diverse oppervlaktestructuren: blinkend,
mat, structuur of structuur metallic… het kan allemaal!

POEDERLAKKEN
Dankzij de poederlaktechniek kan je
aluminium profielen eender welke kleur
geven. Na het ontvetten en beitsen
ondergaan de profielen een chemische
conversiebehandeling. Vervolgens wordt
elektrostatisch een gekleurde poederlaag
aangebracht, waarna de profielen gebakken worden in een oven zodat na uitharding het poeder samen kan smelten tot
een kwalitatieve afwerking voor het aluminium. Om kwaliteit te garanderen wordt
dit proces strikt opgevolgd en uitgewerkt
volgens de Europese Qualicoat-regels.

QUALICOAT-LABEL
De Allura+81 en Steellook HI aluminium
profielen worden gepoederlakt met het
Qualicoat-label. Dit betekent dat Winsol
voldoet aan de strengste Europese eisen
voor oppervlaktebehandelaars. Dankzij
onze computergestuurde lakinstallatie
en perfecte voorbehandeling ben je dus
verzekerd van de hoogste kwaliteit.

MONO- OF BICOLOR

ECHT ALLE
KLEUREN ZIJN
MOGELIJK!
WIJ ZOEKEN
GRAAG MET JOU
UIT WELKE KLEUR
EXACT BIJ JOUW
WOONST PAST.

Wil je aan de buitenkant van je ramen een
andere kleur dan aan de binnenkant? Dan
zijn bicolorramen voor jou de oplossing.
Bij Winsol kan je zowel voor binnen als
buiten kiezen uit verschillende kleuren.

GEKLEURDE ACCESSOIRES
Krukken, scharnieren en andere accessoires kunnen in dezelfde kleur gelakt worden
als je ramen, waardoor er een uniform
geheel ontstaat dat naadloos aansluit bij
de stijl van je woning.
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GLAS
Minder omgevingsgeluid
in huis? Een optimale
isolatie? UV-bescherming of
inbraakbeveiliging? Met glas
kan je flink wat meer dan
alleen daglicht in huis laten.
We bekijken enkele opties
van naderbij zodat je kan
mixen, matchen en jouw ideale
beglazing samenstellen.

WELKE UITVOERING?
Er zijn veel verschillende uitvoeringen voor
glas. Een beknopt overzicht:
• Floatglas: dit is het standaard vensterglas.
• Gelaagd glas: dit ken je allicht beter als
veiligheidsglas. Als veiligheidsglas breekt,
springen de glassplinters niet weg.
• Gehard glas: dit glas is thermisch behandeld, waardoor het beter bestand is tegen
mechanische en thermische schokken.
• Zonwerend glas: dit is glas met een
speciale coating, die daglicht doorlaat
maar het grootste deel van de schadelijke
uv-stralen blokkeert.
• Decoratief glas: dit bestaat in heel veel
uitvoeringen, zowel voor je interieur als
voor buiten. Denk maar aan doorzichtig
glas, doorschijnend glas, gekleurd glas,
glas in lood, …

DUBBEL OF
DRIEVOUDIG GLAS?
Wie energiezuinig of bijna-energieneutraal
wil bouwen, kiest best voor drievoudig glas.
Drievoudig glas houdt immers de warmte beter binnen dan dubbel glas. Het is
uiteraard duurder, maar de meerprijs die je
betaalt, zal je binnen enkele jaren terugverdiend hebben met de verwarmingskosten
die je uitspaart.

AKOESTISCHE ISOLATIE:
AL AAN GEDACHT?
Akoestisch isolerend glas houdt geluiden
buiten en is dus een aanrader als je in een
drukke buurt met veel verkeer woont. Je
kan je glas zelfs kiezen in functie van de
lawaaibronnen in jouw buurt. Overweeg ook
raamprofielen, rolluikkasten, … met een
goede akoestische score. Vraag je
Winsol-vakman om raad.

ALUMINIUM
AFSTANDSHOUDER OF
WARM-EDGE SPACER?
Standaard worden de glasplaten in je
ramen gescheiden met een aluminium
afstandshouder. Maar tegenwoordig is ook
een ‘warm-edge spacer’ mogelijk. Die zorgt
voor een nog betere isolatie.

OOK DIT IS MOGELIJK
BIJ WINSOL
• Verschillende glasdiktes en
-samenstelling
• Verschillende uitvoeringen in thermisch
en akoestisch isolerende beglazing
• Inbraakwerende veiligheidsbeglazing
• Kleinhoutverdelingen op of tussen het
glas in diverse profielbreedtes en kleuren
• Diverse vormen: rechthoekig,
afgeschuind, rond, ovaal, …
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AFWERKING
VLIEGENRAMEN

Vliegenramen zijn een haast onmisbaar
accessoire geworden voor jouw ramen,
schuiframen en deuren. Ze worden steeds
op maat gemaakt uit duurzame materialen.
Dankzij hun aluminium profielen en gaas dat
versterkt is met glasvezel, zijn ze heel windbestendig. Je kan kiezen uit drie types: een
vast vliegenraam, een schuifvliegenraam
of een scharniervliegenraam voor deuren.
Standaard zijn ze verkrijgbaar in wit, bruin of
naturel geanodiseerd aluminium, maar uiteraard is elke RAL-kleur mogelijk.

RAAMDECORATIE

Bij Winsol ben je ook aan het goede adres voor
raamdecoratie op maat. We bieden een breed
gamma aan van verticale paneelgordijnen,
horizontale lamellen, rolgordijnen, vouwgordijnen en plisségordijnen. Al deze producten
zijn verkrijgbaar in verschillende soorten kleuren, maten en afwerkingen. Hou je van landelijk,
warm hedendaags of strak architecturaal? Wil
je enkel het licht filteren of net de kamer verduisteren? Welke woonstijl je ook verkiest en
wat je wensen ook zijn, we stemmen graag de
raamdecoratie af op jouw persoonlijke voorkeuren zodat alles een mooi geheel vormt.
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AFWERKING

ROLLUIKEN

Een kamer verduisteren is de belangrijkste
functie van een rolluik, maar dankzij innoverende technologieën zijn er steeds meer
voordelen verbonden aan het installeren van
rolluiken. Zo zorgen ze voor jouw veiligheid,
bespaar je ermee op jouw energiefactuur en
optimaliseer je jouw privacy. Winsol biedt drie
types van rolluiken. Inbouwrolluiken zijn de
traditionele rolluiken, waarbij de rolluiken in
een uitsparing boven de deur- of raamopeningen worden geplaatst. Opbouwrolluiken
zijn rolluiken die bovenop het raam worden
geplaatst indien er ramen worden vervangen of geplaatst. Ze worden vooral gebruikt
bij woningen waar er boven het raam niet
genoeg ruimte is om een inbouwrolluik te
plaatsen. Voorzetrolluiken worden aan de
buitengevel gemonteerd, ideaal als je beslist
om later rolluiken te plaatsen en geen breekwerk wilt.

SCREENS: HOUD DE ZON BUITEN IN STIJL

Screens kies je voornamelijk om de hitte buiten te houden en tegelijk optimaal daglicht binnen te laten, maar ze kunnen meer
dan dat.* Heb je er al aan gedacht dat je mogelijk geen hor meer hoeft te plaatsen om insecten te weren? Dat ze ook geluid en schadelijke uv-stralen buiten houden? Of dat je minder moeite moet doen om het huis koel te houden als je screens hebt? Wie een airco
heeft, spaart dus weer wat elektriciteit uit. Je kan de screens trouwens ook laten aansluiten op domotica. Goed om te weten is dat een
obstakelstop mogelijk is, dus maak je geen zorgen om de veiligheid. Onze SolFix-screens kunnen trouwens niet alleen de zon aan, maar
ook stevige windstoten. Ze werken standaard met een ritssysteem, maar je kan kiezen uit afgeronde, rechthoekige kasten of onzichtbaar ingebouwde kasten. Qua design zijn de screens beschikbaar in een brede waaier van kleuren en doeken. Er zijn ook bijbehorende
aluminium gelakte profielen.
* Elk type screen heeft andere voordelen. Vraag meer informatie aan je Winsol-vakman.
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OVERZICHT
Bij Winsol stoppen we niet bij je ramen en deuren. We kunnen
ook je garagepoort, zonwering en meer onder handen nemen.
Afhankelijk van de stijl die je verkiest, kan het allemaal op exact
dezelfde manier afgewerkt worden.

GARAGEPOORT

LANDELIJK

Onze Comfort-poort met verticale
lijnen en opzetprofielen past perfect
in de landelijke stijl. Doordat we een
eigen lakkerij hebben, kunnen we
het poortpaneel van je garage exact
dezelfde kleur geven als het overige
schrijnwerk van je woning.

SIERLUIKEN
Sierluiken geven je huis een extra
landelijk karakter. De vaste en
bedienbare luiken zijn vervaardigd
uit pvc, worden op maat gemaakt en
zijn beschikbaar in vier verschillende
uitvoeringen (lamellen, planchetten,
vlak of vlak met een diagonaal
dwarsprofiel).

Zonneschermen zijn ideaal om op een
hete dag in de schaduw te kunnen
genieten van een koel drankje. Je
kan ze zelfs zo laten maken dat je
het zonnescherm vanuit je ligstoel
open en dicht kan doen. Of je kan het
volledig laten automatiseren. Leuk
om te weten: bij Winsol betaal je niet
meer om ze in een specifieke kleur te
laten maken.
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OVERZICHT

STADSWONING

Heb je besloten om je huis alsnog
met rolluiken uit te rusten? Dat
kan met voorzetrolluiken, want zo
vermijd je schade aan je interieur.
Ze zijn beschikbaar in verschillende
types lamellen, rolluikkasten en tal
van kleuren. Al onze voorzetrolluiken
zijn trouwens uitgerust met een
geïntegreerd vliegenraam. Je kan
het vliegenraam en het rolluik apart
bedienen. Handig, toch?

ZONWERING
GARAGEPOORT
Wie kiest voor onze Comfort-Gopoort met trekveren, kiest voor een
snelle, eenvoudige montage en
minder installatiekosten. Maar snel
gemonteerd betekent niet minder
inbraakveilig. Integendeel, want we
leveren standaard bij elk basismodel
een RC2 inbraakveiligheidsattest af.
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Je hoeft geen gigantisch terras te
hebben om van Winsol-zonwering
te genieten. Ook op appartementen
kunnen onze zonneschermen
geïnstalleerd worden. Naast
verlichting kan je ook verwarming
laten inbouwen, voor als je tijdens die
mooie zomeravonden toch nog graag
even op het terras blijft loungen na
zonsondergang.

OVERZICHT

MODERN

GARAGEPOORT
Onze Isol-Comfort-poort met vlakke panelen past prachtig in de moderne stijl. Ze
isoleert ook 26% beter dan onze traditionele Comfort-garagepoort, waardoor je
ze in een BEN-woning kan gebruiken. Bij Winsol kan je trouwens je garagepoort
ook volledig laten integreren in de gevel. Vraag ernaar bij je Winsol-vakman.

Onze WinCubeterrasoverkapping
is een architecturaal
hoogstandje dat zowel
vrijstaand als tegen
de gevel gemonteerd
kan worden. Door
zijn unieke design
beschermt de
WinCube je ook tegen
een laagstaande
zon en garandeert
het waterafvoer
dankzij een speciaal
ontwikkeld systeem.

ZONWERING
Lumisol-zonwering werd
ontwikkeld en geproduceerd
door Winsol zelf, en dus staat
kwaliteit centraal. Omdat het
geheel strak vormgegeven
werd, past het naadloos
bij eender welke stijl van
woning en terras. Ook leuk:
je kan extra verlichting laten
inbouwen in het voorprofiel of
in de cassette.
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RAMEN EN
DEUREN

ROLLUIKEN

GARAGEPOORTEN

ZONWERING

TERRASOVERKAPPINGEN

RAAMDECORATIE

Nog vragen over ramen en deuren?
Stel ze gerust.
Bij Winsol hebben we 140 jaar ervaring met luisteren, meedenken, innovatieve oplossingen bieden en
topkwaliteit leveren, vanaf het eerste ontwerp tot na de plaatsing. Al onze realisaties zijn uniek en op
maat. We werken met duurzame materialen en vooruitstrevende technieken. Zo is Winsol de uitvinder van
de 4-puntsdichting, de superisolerende poort, het pvc-raam,… Maar we zijn vooral mensen, die perfect
inspelen op jouw wensen.

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • www.winsol.be

