
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S - PERGOLA’S

Groene Technologie voor de Blauwe Planeet
Duurzaam in energie door Solar en ramen

Avec une Technologie Verte pour le Planète Bleue
Une Energie Propre grace au  Solaire et aux Fenètres

PVC Ramen en Deuren Alu Ramen en Deuren Alu Veranda’s en Pergola’s

Een 
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met

Houten - Hout I ALU
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Vormgeving en functie – een leven lang

Wie vandaag renoveert, verbouwt of een nieuw huis ontwerpt, beschikt over totaal andere en betere voor-
waarden dan dit enkele jaren geleden mogelijk was.  Want onderzoek en ontwikkeling hebben de raam-
techniek duidelijk verbeterd en de productieprocédés werden verder ontwikkeld zodat vandaag hoogwaar-
dige ramen aan betaalbare prijzen te verkrijgen zijn.

Betere thermische isolatie
Dit leidt onmiddellijk tot lagere verwarmingskosten, wat enerzijds te merken is in uw portemonnee.  Ander-
zijds is het ook milieuvriendelijker door een lagere CO²-uitstoot.

Extra veiligheid
U wilt uw thuis beschermen, uw waardevolle bezittingen beveiligen.  Het raam is vaak een zwakke plek waar-
door inbrekers zich gemakkelijk toegang verschaffen.
Dankzij moderne techniek en bijhorende materiaalcombinaties hebben we een veiligheidsconcept ontwik-
keld, dat u individueel aan uw persoonlijke beveiligingsbehoefte kunt aanpassen.

Een hoger comfortniveau
Nieuwe ramen bieden extra wooncomfort.  Want door hun constructie en de gebruikte materialen bieden 
ze een zeer effectieve geluidsisolatie.  
Tegelijkertijd houden meerdere afdichtingsniveaus ook bij harde wind de tocht buiten.  En de optimale trans-
parantie van het dubbel glas dat vandaag gebruikt wordt, leidt tot een ongeëvenaard hoog lichtrendement.

Fraaie vormgeving
De Schüco ramen zijn aantrekkelijk door de tijdloze lijnvoering en de slanke profielcontouren.  Ze nemen de 
vormentaal van de architectuur over en zetten die consequent verder.  
Dankzij een groot aantal kleur- en houtdecoraties kunnen niet alleen in het interieur eigen accenten gelegd 
worden. Ook de gevelvormgeving profiteert van het kleurenveelvoud en de mogelijkheid om ramen en vleu-
gels qua kleur op elkaar af te stemmen.

Fabricage op maat
Al deze voorwaarden vereisen absolute precisie bij het opmeten, de fabricage en de inbouw.  Want een 
eigentijds raam vervult vandaag in essentie meer taken en vereist naast moderne productiefaciliteiten ook 
geschoold vakpersoneel, dat zorgt voor kwaliteit tot en met de laatste ingreep.

Een hoogstaande raam of deur ma-
ken, en deze volgens de regels van 
de kunst plaatsen in een woning, 
vergt heel wat vakkennis.  Een fa-
brikant kan pas een label halen als 
hij voldoet aan een lijst van zeer 
strenge kwaliteitseisen, zowel naar 
materiaal, ontwerp als productie.  
KIWA controleert op regelmatige 
basis of de fabrikant in kwestie vol-
doet aan de gestelde eisen.  Deze 
lijst van kwaliteitseisen is bovendien 
niet zomaar uit de lucht komen val-
len.  KIWA heeft een college van ex-
perten samengesteld met vertegen-

woordigers uit verschillende hoeken 
van de industrie.  Dit college heeft 
al haar expertise samengebracht in 
de KIWA normen.  Tenslotte willen 
we nog aanstippen dat het KIWA la-
bel een vrijwillig label is.  Geen enkele 
constructeur of plaatser is verplicht 
het te behalen. Zij die het wel doen 
willen duidelijk maken dat hun pro-
ducten en diensten van het hoogste 
niveau zijn, en laten KIWA als onaf-
hankelijke en geaccrediteerde certi-
ficatie-instelling objectief vaststellen 
of de regels gerespecteerd worden.

Wat is kiwa ?
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AD MEGATEC BVBA garandeert haar klanten, die certified partner zijn, een garantie* voor de 
duur van 12 jaar op de door haar geleverde Schüco PVC raamsystemen.

10 + 2 jaar op de kleurechtheid en chemische bestendigheid van de door haar geleverde profielen.

12 jaar op de vormvastheid en kwaliteit in zoverre de gangbare normen niet worden overschreden.

12 jaar op hang- en sluitwerk, eigenschappen, functionaliteit en vormgeving bij normaal gebruik   

en regelmatig onderhoud.
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SCHUCO LivIng

Schüco LivIng 
Ga nog een stapje verder...

Systeemkenmerken:

LivIng Plana LivIng ClassicLivIng Rustic

• Twin-systeem voor midden- en aanslagdichting

• Kozijnbouwdiepte van 82 mm

• Smalle aanzichtsbreedte van slechts 120 mm 

• 7-kamer-profielconstructie voor maximale thermische isolatie

• Beglazing met een glasdikte van 24 mm tot 52 mm mogelijk naar gelang profielkeuze

• Wereldprimeur: hoogwaardige, in de fabriek machinaal ingerolde, EPDM-functiedichtingen, lasbaar

• Individuele vormgevingsmogelijkheden met Schüco AutomotiveFinish, Schüco TopAlu en decoratiefolie

NIEUW! 

Grijs in massa profiel

Omdat er in de bouw-
sector tegenwoordig 
grote vraag is naar 
grijstinten, bieden wij 
Schüco LivIng ook aan 
met een grijs basispro-
fiel. 
Zo ontstaat ook als het 
raam geopend is, een 
harmonieuze aanblik. 

De exclusieve dichting van 
Schüco blijft ook na het las-
sen in de kritieke hoekzone 
zacht en elastisch.

Door onze nieuwe en voor-
uitstrevende ontwikkelin-
gen is het verstek bijna 
onzichtbaar.

LivIng Rondo

Dit gloednieuwe profiel van Schüco bied U de mogelijkheid om nog een stapje verder te gaan op gebied van
isolatie, gebruiksgemak, esthetiek,... Het LivIng profiel dat zowel geschikt is voor nieuwbouw als voor renovatie
voldoet ruim aan de hedendaagse normen op elk vlak. Wij, als AD certified partner, kunnen U zelf 2 exclusieve
profieltypes aanbieden nl. Plana en Rustic.
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Schüco Corona SI82+ (Alu Inside)
De nieuwe generatie raamprofielen zonder stalen versterkingen

CORONA SI82+
ACCENT

Het kunststof systeem Schüco Alu Inside beschikt over 3 dichtingen, volgens een gepatenteerde techniek 
aangebrachte aluminium versterkingen en 7 luchtkamers.  Met behoud van smalle aanzichten kunnen hier-
mee hoogwaardig thermisch geïsoleerde ramen op passiefhuis-niveau  worden gerealiseerd.  Deze ramen 
zijn zeer economisch te produceren met behoud van het allerhoogste kwaliteitsniveau.  Het omvangrijke 
assortiment toebehoren maakt het systeem volledig compatibel.

Corona SI82+ Classic (Alu Inside)

• Passiefhuis-certificaat
• Basisdiepte van 82 mm
• Voorzien van isolatieschuim
• Hoge weerstand door vleugelopdek van 8 mm
• Hoog tolerantievermogen door 5 mm dikke dichting
• De hoge statica wordt bereikt door de optimaal gedimensioneerde alumi-

nium versterkingen
• Extra staalversterkingskamers voor grote elementen
• Glasdiktes tot 52 mm mogelijk
• Volledig recycleerbaar

Schüco Corona Accent (blokprofiel)
Kozijnen van Schüco zijn de modernste in zijn soort.
Bij Schüco wordt niets aan het toeval overgelaten.  Alle onderdelen komen uit één hand en worden zorg-
vuldig getest.  Alleen zo kunnen wij u garanderen dat uit deze onderdelen ook daadwerkelijk één kwaliteits 
product ontstaat.  Als u voor Schüco kiest, investeert u automatisch in de allerbeste combinatie tussen 
vormgeving, comfort, veiligheid, levensduur en betrouwbaarheid.  Het Corona Accent-systeem is tot in de 
kern geperfectioneerd.  De profielen zijn hol van binnen en het zijn juist deze met lucht gevulde holle kamers 
die voor de hoge isolatie zorgen.  Bovendien worden de profielen inwendig met een metalen koker verste-
vigd, waardoor een ijzersterke constructie ontstaat.  Bij het Corona Accent-systeem van Schüco zijn het de 
kleine details die de kwaliteit bepalen. 

Corona Accent Classic

• De lichtafgeschuinde vleugelgeometrie zorgt 
door de schaduwen voor een optische scheiding 
van vleugels en ramen, benadrukt de lichtheid van 
de constructie en legt aantrekkelijke accenten.

• Basisdiepte van 112 mm
• De isolatieruimte bij typisch tweelaags metsel-

werk wordt optimaal afgedekt
• Moderne zilvergrijze EPDM-dichtingen bij witte 

profielen, zwarte dichting bij gefolieerde profielen 
mogelijk 

• Basisprofiel wit of beige in de massa
Profiel met lip Profiel zonder lip
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SCHUIFRAMEN

Schuiframen in kunststof voor terras en balkon

• 82 mm vleugel met 5 kamers

• 219 mm kader met 7 kamers garandeerd hoogste veiligheid

• Optimale thermische isolatie met een Uw-waarde van 0,8 W/(m²K)

• 3-voudig thermisch onderbroken dorpelsysteem

• Driedubbel glas tot 52 mm mogelijk

• Uitstekende geluidsisolatie

• Mogelijkheid om te verzinken in de vloer

• Hefschuifsysteem met smalle profielen

• Inbouwdiepte van 167 mm

• Bijzonder geschikt voor grote afmetingen

• Thermisch onderbroken dorpelsysteem uit geanodiseerd aluminium

• Dichtingssysteem met optimale afdichting tegen water en wind zorgt 
tevens voor heel degelijke geluidswering

• Sluitsysteem beantwoordt aan de hoogste eisen op vlak van inbraak-
wering

• Barrièrevrije toegang

• Mogelijkheid om te verzinken in de vloer

Hefschuifraam 167

Hefschuifraam 219

• Economische en rationele vervaardiging dankzij omlopend gelaste 
buitenkader in PVC

• Voorgemonteerde dichtingen

• Grotere dichtheid dankzij twee omlopende borsteldichtingen ter hoog-
te van de vleugelopdek

• Optimaal gedimensioneerde staalkamer om aan de grootste statische 

eisen te voldoen

• Eenvoudige bediening ook bij verhoogde vleugelgewichten

• Centraal verhakingsprofiel uit aluminium voor inbraakwering

• Ook deze kan verzonken worden in de vloer met minimale overstap

Schuifraam 150



Welke kleur en textuur kies je? Het antwoord vind 
je in een ruim aanbod van 70 kleuren dat einde-
loos veel mogelijkheden biedt voor zowel binnen 
als buiten. Binnen een andere kleur dan buiten? 
Alles is mogelijk. Laat je inspireren en vind de per-
fecte match met je thuis!

Kwaliteit, design en harmonie zijn maar enkele 
kernwoorden die ons gamma typeren. Onze kunst-
stof ramen zijn duurzaam en ongevoelig voor licht 
en vocht dankzij een UV-bestendige kleurfolie 
en vragen bijzonder weinig onderhoud. Originele 
en door ons voorziene kleurfolies zijn zeer sterk, 
maar eventuele krassen of schade zijn makkelijk 
te herstellen.
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TEXTUREN & KLEUREN

Hedendaags, tijdloos modern of landelijk? Een woning bouwen of renoveren vraagt heel wat             
esthetische keuzes. Ramen en deuren kiezen is misschien wel één van de belangrijkste stappen, 
want passend buitenschrijnwerk en vooral de kleur accentueert het karakter van je woning.

Texturen en Kleuren voor elke stijl 

Granulé Mat structuur Hamerslag

Normale houtnerf Grote houtnerf Verweerde houtnerfMini houtnerf

In de massa gekleurd

Texturen 

Wist je...

Een kleurfolie is als een 
zeer dikke laklaag op je 
kunststofprofiel, ze is name-
lijk +/- 200 micron (!) dik.
 
De laklaag op bijvoorbeeld een 
aluminiumraam is slechts 60 
micron dik, een groot verschil.

*Vraag naar onze “Color & Texture brochure” voor het bekijken van ons ruim aanbod kleuren en texturen
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Rustic weerspiegelt de warmte van uw thuis…
U bent helemaal weg van de authentieke bouwstijlen en materialen van vroeger?

U verkiest de charme van een landelijke woning, een statig herenhuis of een
karaktervolle pastoriewoning boven een strakke en eerder kille architectuur?

Wij als Schüco-verdeler bedienen U op Uw wenken met een profiel dat helemaal bij U past!

 

Uw Rustic profiel in detail

• Elegant en tijdloos design
• Smalle aanzichtbreedte
• 90 mm vleugeldiepte met 7 kamers
• 3 dichtingen voor perfecte isolatie
• Glasdikte van 52mm mogelijk
• Fabricage naar Duitse norm

AD EXCLUSIVE
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Tal van combinaties en afwerkingen
U kunt vrij kiezen uit verschillende raamvleugels, maar voor dit type raden wij U aan te kiezen voor 

het Rustic uitvoeringstype. Deze uitvoering is zeer elegant en tijdloos, maar ook alle speciaal 
geselecteerde retroprofielen zoals sierlijsten en kruisverdelingen geven u de mogelijkheid

 een raam “a la carte” en dus volgens uw eigen smaak samen te stellen.

Zo bent u steeds zeker van de juiste stijlelementen die helemaal bij uw woning passen.  
Gaat u voor een echt klassiek raam of eerder een steel-look uitvoering, het is allemaal mogelijk

 met de nieuwe profielen.

AD EXCLUSIVE
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Schüco VarioTec NI
Het nieuwe beslagsysteem van hoge kwaliteit en functionaliteit

De nieuwe generatie beslag Schüco VarioTec NI is het resultaat van een combinatie van tijdloos design en 
gebruiksvriendelijke techniek met veelzijdige functies.

Het volledig verborgen mechanische beslag is geschikt voor
vleugels tot 150 kg en openingshoek tot 100°, zodat kan wor-
den voldaan aan de vraag vanuit de architectuur naar grote 
formaten en maximale transparantie.

Dankzij de optimale beslaggeleiding kan het raam veilig geo-
pend, gekipt en gesloten worden.  Alle raamvleugels met kruk 
worden steeds voorzien van kip met verluchtingsstand.  

Inbraakbeveiliging is duurzaam gegarandeerd door middel van 
paddenstoelvergrendelingen en regelstukken uit gehard staal 
en hoeklagers met uitlichtbeveiliging, uitgevoerd in aantrekkelijk 
zwart design.

Een extra aanslag is voorzien voor een nog betere beveiliging 
tegen inbraak.

Veiligheidssluitblokken worden vastgeschroefd in staalverster-
king.

Tevens wordt er extra draagkracht voorzien voor zware vleu-
gels.  Hiermee kunnen we een oplossing bieden aan de steeds 
strengere glasnormen met betrekking tot gelaagd glas en hun 
grotere gewicht tot gevolg.

Deze extra verstevigingen worden automatisch voorzien voor 
een vleugelgewicht van 100kg tot 150 kg

Voor een nog veiliger gevoel, kunnen geïntegreerde
alarmcontacten voorzien worden in uw ramen en deuren.  

Alarmcentrale niet door J.J.A. Consulting nv

SLUITWERK RAMEN
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Secustik-raamsluiting
 

In de Secustik-raamsluiting is een 
gepatenteerd blokkeer-mecha-
nisme als basisbeveiliging geïn-
tegreerd. Deze verhindert het 
manipuleren van het raambeslag 
vanaf de buitenzijde van het raam.
Een koppelingselement tussen 
greep en vierkantstift werkt daar-
bij als mechanische diode.  Het 
laat de normale bediening van de 
raamsluiting toe, maar blokkeert 
de raamsluiting, wanneer iemand 

probeert vanuit de buitenzijde, via 
het beslag, de raamsluiting te ma-
nipuleren.  Bij het bedienen van de 
Secustik-raamsluiting van geslo-
ten toestand naar kiepstand, klikt 
het beveiligende blokkeer-mecha-
nisme precies in de verschillende 
standen.  De typische Secustik-ge-
luid is de hoorbare plus aan extra 
beveiliging van aan het raamele-
ment.

Zo ontstaat het typische Secustik-geluid

Zo verhindert de Secustik-techniek effectief de poging tot inbraak

Gepatenteerd blokkerings-mechanisme van 
de Secustik raamsluiting.

Bij het draaien van de greep klikken de 
gelagerde veiligheids-pinnen      precies in de 
speciale uitsparingen      van de behuizing.

In het vervolg van de draaibeweging worden 
de pinnen      door het koppelings-element  
meegenomen naar volgende uitsparingen, 
waar ze weer hoorbaar inklikken.

1

2

1

2

3

Europees patent
EP 1022413
SG-techniek

Bij een poging tot inbraak worden de veilig-
heids-pinnen      door een tweede koppelings- 
element     in de uitsparingen      van de be-
huizing gedrukt.

In die stand verhinderen de veiligheids-pinnen     
effectief       het bedienen van de raamslui-
ting vanaf de buitenkant van het raam. De 
raamsluiting blokkeert en verijdelt daardoor 
de poging tot inbraak.

1

3 2

1

SLUITWERK RAMEN



Voor de scharnieren van uw deur bieden wij U een gevestigde 
waarde: De Hahn scharnieren.  Deze scharnieren hebben door 
hun jarenlange expertise  een zeer grote kwaliteits en veilig-
heidsgarantie.  Zo hebben deze scharnieren een draagkracht 
van 140 kg en zelf 160 kg bij de ingewerkte scharnieren.  Om 
Uw deur zo goed mogelijk aan Uw persoonlijke wensen te laten 
aansluiten bieden wij U:

3 verschillende uitvoeringsmogelijkheden:

PVC
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In alle momenten van uw leven speelt de voordeur werkelijk een hoofdrol. 
Maar diezelfde voordeur moet ook u en uw gezin beschermen tegen wind, regen, koude en ongewenste bezoe-
kers. De voordeur bepaald voor een groot stuk het karakter en de uitstraling van uw woning.
Hier kunt u volop een keuze maken inzake stijl en design.

• Basisdiepte 82 mm
• Meerkamerprofielsysteem voor optimale warmte-isolatie
• Aanslagdichting aan binnen- en buitenkant
• Optimale verhouding tussen warmte-isolatie en stabiliteit
• Moderne zilvergrijze EPDM-dichtingen bij witte profielen, zwarte 

dichting bij gefolieerde profielen mogelijk
• Vleugelprofielen vlak 
• Verborgen afwatering
• Deuren SI82 met aluminium afsluitprofiel aan onderkant mat 

aanslagsdichting

Traditioneel Met aluminium 
onderdorpel

Meerpuntsluitwerk met pin en haak

• 5 vergrendelingspunten 
in één combinatie

• Massieve nachtschoot 
en sluithaken beveiligd 
tegen doorzagen dankzij 
geharde stalen kern

• Door haken in het 
sluit-element wordt het 
uitlichten bemoeilijkt

• Sluitlijst uit één stuk in 
vaste kader

Deze kleinere scharnieren met afdekkappen 
voor op de vleugeldelen zijn voorzien van af-
geronde zijden en daardoor minder opvallend.  
Deze afdekkappen zijn vervaardigd uit staal om 
U een hoogstaande veiligheid te garanderen.

HAHN scharnieren

Deze nieuwe scharnier is geplaatst in de deur-
kader en de staalversteviging. Hierdoor zijn deze 
scharnieren niet meer zichtbaar als de deur ge-
sloten is.  Wat uw deur natuurlijk meteen naar 
een hoger niveau brengt op esthetisch vlak, 
maar zonder afbreuk te doen op gebied van vei-
ligheid, integendeel!

3. Hahn INGEWERKT scharnier

DEUREN

Deze slanke scharnier geef Uw deur een  ele-
gant design zonder te moeten inboeten op 
Uw veiligheid.

2. Hahn TUBE scharnier

1. Hahn scharnier met afdekkap
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Veiligheidscylinder met certificaat (gelijksluitend)

Een comfortabele keersleutel met een 11-stiften 
techniek, boorbescherming en aftastbeveiliging. Dit 
systeem geeft bedieningsgemak met een hoog veilig-
heidsniveau. Wordt geleverd met 3 sleutels, sleutels 
nieuw zilver, met certificaat en voor mono en sets 
gelijksluitend.

DEUREN

Deuren voorzien van meelasbare hoeken

De deuren worden in de 
hoeken extra versterkt 
door meelasbare hoek-
verbinders.  
Deze beperken de ther-
mische uitzetting onder 
invloed van zonnewarmte 
of extreme vrieskoude.

Deurkrukken SKG 3

BUITENDEEL

• Staal verzinkt
• 3xM6 stalen nok
• Aluminium afdekplaat
• Extra cylinderplaat 

staal

BINNENDEEL

• Zamak
• Aluminium afdekplaat.

Deurpanelen
Een reeks van mooie en elegante deurmodellen die tot ieders verbeelding spreken.  Door gebruik te maken van 
mooi geprofileerde sierlijsten, al dan niet gecombineerd met beglaasde gedeeltes zult u hier de juiste creatie 
vinden die het karakter van uw woning nog meer accentueert.

Vraag naar onze uitgebreide brochures van de deurpanelen.

2. Hahn TUBE scharnier

1. Hahn scharnier met afdekkap



*Opgelet: Gordijnkasten enkel in wit massa en beige massa

PVC
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Raam– en deuruitbekleding en gordijnkast
Met de raamuitbekleding en gordijnkast in PVC kunt u uw woning aan de binnenkant op een esthetische manier 
afwerken. Deze systemen zijn ontwikkeld zodat ze eenvoudig en universeel op ramen en deuren kunnen bevestigd 
worden door middel van klipsen en schroeven.

• Eenvoudig te plaatsen
• Duurzaam
• Onderhoudsvriendelijk
• Geen schilderwerk meer nodig
• Ideaal voor renovatie, universeel toe-

pasbaar

Raam- en deuruitbekleding

*Gordijnkast

Uitbekleding leverbaar in volgende kleuren :  Wit massa / beige massa / wit decor / beige decor / mahonie 
/ gouden eik / ebben / antracietgrijs decor / antracietgrijs granulé / kwartsgrijs decor

BINNENAFWERKING 
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Strakke, moderne PVC-venstertabletten STONOSIL,
voor een tijdloos interieur

Eindkap (P549) gelijkliggend

BINNENAFWERKING

Afwerking

De Stonosil venstertabletten in PVC zijn duurzaam en stevig. Door hun strakke vormgeving passen ze zowel in een 
modern als klassiek interieur. Deze venstertablet is vervaardigd uit gerecycleerde PVC en is ook 100% recycleer-
baar.

afgeschuinde rand

laminaat afwerking

co-extrusielaag

gerecycleerde PVC

afgeschuinde rand

De eindkappen zorgen door hun gelijkliggende 
vormgeving voor een elegante afwerking. 
Ze zijn verkrijgbaar in drie bijpassend kleuren.

Afmetingen
Breedte 250mm (P542) - Lengte 6m

Breedte 250mm (P542) - Lengte 6m

Deze vensterbank is ook aan de 
achterzijde voorzien van afge-
schuinde randen. Op die manier 
is ze ook toepasbaar zonder neus, 
met een nog strakker uitzicht.

Kleuroverzicht
Dit assortiment bestaat in 6 kleuren. 
Men kan kiezen uit een natuursteen-look of een     
uni-kleur. 

Ref. 1178 : Blauwsteen (basiskleur RAL ± 7042)

Ref. 1179 : Blauwsteen licht (basiskleur RAL ± 7042)

Ref. 1175 : Verkeersgrijs (basiskleur RAL ± 7042)

Ref. 1003 : Verkeerswit (basiskleur RAL ± 9016)

Ref. 1169 : Carrara marmer (basiskleur RAL ± 9016)

Ref. 1172 : Crème wit (basiskleur RAL ± 9001)
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ROLLUIKEN 

3 Uitvoeringsmogelijkheden ...
voor elke situatie een oplossing!

Onze traditionele rolluiken kunnen volledig op maat 
van Uw houten of gemetselde kasten gemaakt 
worden en zijn zo perfect voor zowel renovatie  
als nieuwbouw.  Ze worden volledig in het gebouw 
verwerkt en zijn minimaal zichtbaar en U behoud  

1. Traditionele Rolluiken

2. Opbouw Rolluiken

Rolluiken

maximaal licht door het raam. Wij voeren de rolge-
leiders, en onderlat steeds uit in een gelijkaardige 
kleur als de ramen zodat deze bijna onzichtbaar 
worden in de geopende stand.

Indien er geen of zeer beperkte plaats is voorzien 
voor rolluiken bij de bouw van uw woning is een 
opbouwrolluik zeker een aanrader.  Er wordt een 
geïsoleerde kast op het raam gemonteerd. 

Omdat deze kast volledig geïsoleerd is wordt deze 
manier ook aangeraden in nieuwbouw. 
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ROLLUIKEN 

3. Voorzet Rolluiken

* Alle rolluiken kunnen manueel of elektrisch uitgevoerd worden.

* Ophefbeveiliging die weerstaat aan een hoge hefkracht en dit in zowel gemotoriseerde als
    handmatige versie.

Op de muur Tussen de muur

3 Uitvoeringsmogelijkheden ...
voor elke situatie een oplossing!

Voorzetrolluiken zijn de oplossing bij Uw renovatie 
als er bij de bouw van uw woning geen plaats is 
voorzien voor rolluiken.  Een kastje op de muur of 
tussen de muur, afhankelijk van de mogelijkheid die 
Uw woning biedt, geeft U de mogelijkheid om toch 

Rolluiken

te genieten van het comfort van rolluiken. Wij voe-
ren het kastje, rolgeleiders, en onderlat steeds uit 
in een gelijkaardige kleur als de ramen zodat deze 
mooi mee opgaan met Uw ramen en zo min moge-
lijk opvallen.

Op de muur Tussen de muur



HOUT

20

RAMEN
DEUREN

EEN WARME KEUZE
Houten ramen en deuren ...

ZOWEL LETTERLIJK ALS FIGUURLIJK IS DE WARMTE VAN HOUT NIET TE EVENAREN

Als het over duurzaam en milieubewust bouwen gaat, staat hout op nummer 1. 
De akoestische en energetische waarden zijn onovertroffen.

Houten ramen en deuren kennen een echte revival, zowel in nieuwbouw als in karaktervolle renovaties.

HOUT

Uiteraard laten wij ook hier de keuze uit een reeks 
streng geselecteerde en duurzaam houtsoorten: 

enz..., gedroogd tot op 15% houtvochtigheid voor 
een ideale stabiliteit.

HOUTBESCHERMING

• Milieuvriendelijke basisbehandeling tegen 
aantasting door schimmels en insecten.

• Unieke bijkomende meerlagige houtbescher-
ming tegen aantasting door UV invloeden, 
transparant of in dekkende RAL kleur naar 
keuze met mogelijkheden om Bi-color toe te 
passen.

• Afrormosia
• Afzelia
• Mahonie
• Padouk

• Merbau
• Lariks
• Europese eik
• Kastanje

PROFIEL

• Profilering 100 % op maat met een bouwdiepte van minimaal 68 tot 140 mm voor stevigheid en isolatie.
• Elegante binnenprofilering, gemakkelijk te reinigen.
• Ruimgedimensioneerde decompressiekamer voor een efficiënte water- afvoer.
• Zeer goede Uw-waardes. 
• Standaard in 1 vlak rondlopende middendichting voor een perfecte water- en winddichtheid.
• Bijkomende akoestische dichting voor een optimale geluidsisolatie.
• Fijn afgewerkte kruishouten die aangepast aan de op maat gemaakte profilering.
• Zowel in opdek als indekuitvoering (vlakliggend aan de binnenzijde) beschikbaar.
• Verschillende houtsecties mogelijk; 68 mm - 78 mm tot zelfs 88 mm.

INBRAAKWERENDHEID

• Hoogwaardig beslag standaard voorzien van veiligheidsnokken en uitbreidbaar naar nog hogere       
veiligheidsnormen. Op ramen met dubbele vleugel standaard centrale vergrendeling.

• Alle deuren steeds voorzien van ingebouwde staalversterking, meerpuntslot, windstopper onderaan.
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RAMEN
DEUREN

HOUT - ALU
Het beste van 2 werelden ...

EEN STRAK DESIGN EN DE NATUURLIJKE CHARME VAN HOUT IN 1 PRODUCT

AAN DE BINNENKANT...

hebt u alle voordelen van het houten raam : de 
warme charme van hout en de mogelijkheid om 
zowel voor een strak als klassiek design te kiezen.

U kunt bij dit type raam, naast het ruime aan-
bod in tropisch hardhout, eveneens kiezen voor 
Europees naaldhout of eik, dat u naturel kunt la-
ten. Hierdoor wordt, in tegenstelling van wat er 
meestal verwacht wordt, ook het prijskaartje zeer 
aantrekkelijk.

AAN DE BUITENKANT...

biedt het hout-alu raam alle voordelen (en meer!) 
van het aluminium raam : 
• bijzonder onderhoudsarm
• strak design (ook afgerond mogelijk)
• verborgen afwatering 

Belangrijk : de afwatering gebeurt door de alumi-
nium schaal, en komt niet in aanraking met het 
hout, en het poederlakken gebeurt pas NA het 
lassen en garandeert zo perfect waterdichte en 
volledig corrosiebestendige hoeken. Ook grote 
afmetingen zijn mogelijk.

HOUT - ALU

PROFIEL

• Zeer strakke alu-profilering aan de buitenzijde met een bouwdiepte van 85 mm voor stevigheid en isolatie.
• Gladde binnenprofilering, gemakkelijk te reinigen.
• Ruimgedimensioneerde kamers voor een efficiënte water-afvoer, nooit in contact met het houten gedeelte.
• Zeer lage Uw-waardes. 
• Standaard in 1 vlak rondlopende middendichting voor een perfecte water- en winddichtheid.
• Standaard aanslagdichting buiten en binnen voor een optimale geluidsisolatie.
• Elegant design binnen door het weglaten van de glaslatten aan de binnenzijde.
• Glasdiktes tot 55 mm mogelijk.

INBRAAKWERENDHEID

• Hoogwaardig beslag standaard voorzien van veiligheidsnokken en uitbreidbaar naar nog hogere               
veiligheidsnormen.

• Alle deuren steeds voorzien van meerpuntslot en windstopper onderaan.
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ALUMINIUM RAMEN

Aluminium Ramen
Het Triton profiel is speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de lage energiewoningen.                      
Het profiel kan ook voorzien worden van de geavanceerde  spidertechnology (Triton HI) wat dit raam een superi-
eure isolatiewaarde geeft tot 1,0W/m²K

Triton/Triton HI biedt een vlak en strak profiel voor intensief gebruik voor zowel nieuwbouw of renovatie.

Systeemkenmerken:

• Ideaal voor lage tot zeer lage energie 
woningen

• Mogelijkheid tot Spidertechnology (Triton 
HI)

• Mogelijkheid tot dubbel of drievoudig glas

• Steeds verborgen scharnieren

• Zeer onderhoudsvriendelijk

• Wind- Water en luchtdicht

• Duurzaam

• Inbraakwerend

• Een breed gamma aan ral kleuren in 
verschillende afwerkingen; mat, glanzend 
of structuurlak.

• Mogelijkheid tot bicolor. dwz Verschil-
lende kleur aan de binnenkant en  de 
buitenkant mogelijk.

Triton / Triton HI - vlak profiel

3 verschillende uitvoeringen

Thermis / Thermis HI - Steel look

Hermes / Hermes HI - Pastorij stijl

22
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ALUMINIUMSCHUIFDEUREN

Aluminium (hef-) Schuifdeuren
Onze schuifdeuren zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium met een hoge isolatiewaarde.  Met de 2 uitvoe-
ringsmogelijkheden, Hestia en Kolos, bieden wij voor iedere situatie de gepaste oplossing. Dit profiel is geschikt 
voor zowel renovatie als nieuwbouw.

Systeemkenmerken:

• Ideaal voor lage tot zeer lage energie woningen

• Mogelijk in schuif- of hefschuifsystemen.

• Wind- Water en luchtdicht

• Zeer onderhoudsvriendelijk

• Duurzaam

• Inbraakwerend

• Een breed gamma aan ral kleuren in verschillende afwerkingen; mat, glanzend of structuurlak.

• Mogelijkheid tot bicolor. dwz Verschillende kleur aan de binnenkant en  de buitenkant mogelijk.

Hestia

Kolos

• Max breedte 4800 cm. Bij bredere 
schuifdeuren bieden wij een zwaarder 
profiel aan, de Kolos

• Steeds voor dubbele beglazing

• Budgetvriendelijke  oplossing voor de 
kleinere schuifdeuren

• Zwaar profiel met super isolerende 
eigenschappen

• Mogelijkheid tot grote oppervlakken

• Mogelijkhedid tot dubbele of drievoudige 
beglazing

Kenmerken typerend aan Hestia

Kenmerken typerend aan Kolos

23
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ALUMINIUM VERANDA’SALUMINIUM VERANDA’S
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ALUMINIUM VERANDA’S
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ALUMINIUMVERANDA’S ALUMINIUMVERANDA’S
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ALUMINIUMVERANDA’S
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ALUMINIUM PERGOLA’S
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ALUMINIUM VERANDA’SALUMINIUM PERGOLA’S

VOOR

TIJDENS

NA

ALUMINIUM VERANDA’SALUMINIUM VERANDA’SALUMINIUM PERGOLA’S
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ALUMINIUMPERGOLA’S
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VERANDA’SPERGOLA’S

VOOR

TIJDENS

NA Vervangen 
van dakplaten 
op bestaande 
constructies

VERANDA’SVERANDA’SPERGOLA’S
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BEGLAZING

Super isolerende beglazing 
met een superieure U waarde op de Belgische markt 
met isolatiewaarden van 1.0 voor dubbel glas en 0.6 
voor drievoudig glas.

Het speciale isolatieglas, waarop een nieuw ontwik-
kelde warmte-isolerende laag is aangebracht, be-
reikt al in de opbouw 4-16-4 een Ug-waarde van 1,0 
W/m²k. Deze uitermate goede isolatiewaarde ver-
mindert gevoelig de verwarmingskosten en draagt 
zodoende bij tot een vermindering van de energie-
verspilling. Door het gebruik van deze beglazing be-
vordert men het optimale gebruik van het vloerop-
pervlak in een woning : geen koude zones meer nabij 
de vensters. 

De beglazing is vlot te combineren met  andere func-
ties : figuur, zonwerend, geluidwerend, gelaagd, …. 

Als absolute topper op het gebied van warmte-iso-
latie is de opbouw 4-16-4-16-4 met Ug-waarde 0.6 
W/m²k, dit betekend zekerheid voor de toekomst 
met betrekking tot aankomende eisen en een, van 
huidig standpunt gezien, maximaal bezuinigingspo-
tentieel bij de steeds hoger wordende energiekosten.

Lichttransm
issie

G
-w

aarde

G
ew

icht

Type Opbouw Dikte (mm)
Ug

W/m2K
Tv%

EN410
g%

EN410
Kg/m2

DUBBEL GLAS 4-16-:4 24 1.0 70 53 20

DRIEVOUDIG GLAS 4:-16-4-16-:4 44 0.6 71 49 30

DRIEVOUDIG GLAS 4:-16-4-16-:4 44 0.5 55 38 30

BEGLAZING
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BEGLAZING

Al onze beglazing wordt voorzien van 

TGI-afstandhouders !

Het lijkt een detail, maar maakt in de energieberekening wel een 
meetbaar verschil.  Door het gebruik van de warmte-isolerende 
afstandhouder – van de “warme kant” – kan een verdere verbete-
ring van de warmte-isolatiewaarde met 0,1 W/m²k voor het tota-
le raam bereikt worden.  Dat betekent : optimale warmte-isolatie 
(Ug-waarde) en de hoogst mogelijke energiebesparing.
  
Het nieuw glasrandprofiel noemt men TGI 
(Technoform Glass Insulation).

Door de nieuwe TGI-spouw is er geen perimetrische thermische 
brug, terwijl het raam beter geïsoleerd is.  Bovendien draagt de 
gelijkmatige oppervlaktetemperatuur van het glas bij tot uw woon-
comfort, door de afwezigheid van luchtstromen.  De gebruiks-
vriendelijke TGI-spouw kan bij vrijwel elke soort beglazing gebruikt 
worden: dubbel, driedubbel, veiligheidsglas, akoestisch glas en na-
tuurlijk superisolerend glas. De TGI-spouw kan ook gebruikt wor-
den met ingebouwde kruiskozijnen.

Eigenschappen

• Verbeterde isolerende capaciteit langs de omtrek van de be-
glazing

• Gelijkmatige temperatuur over het volledige oppervlak
• Energiebesparing, dus minder verwarmingskosten
• In het raam ingewerkt en daardoor zeer discreet en vrijwel 

onzichtbaar door zwarte kleurstelling.
• Grotere glaspartijen zijn mogelijk door ingewerkte dubbele 

stalen draad waardoor meer stabiliteit ontstaat.
• Toepassing van TGI warm-edge afstandhouder zorgt voor ver-

laging PSI waarde

29
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** daar de voorwaarden voor premies vaak snel aangepast en laat gecommuniceerd worden geven wij dit 
enkel ter informatie en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen in de voorwaarden na het 
ter druk gaan van deze brochure. December 2018**

Premieaanvraag 2019 

bestaande woningen
(Niet van toepassing voor nieuwbouw en veranda’s)

Nieuwe beglazing
met een Ug-waarde van
maximaal 1,0 W/m2K

Nieuw geplaatste
beglazing met
Ug-waarde van
maximaal
1,0 W/m2K

Uitvoering door een
aannemer

10 euro/m2

Ook voor 2019 kan u rekenen op een premie voor het vervangen van ramen en deuren met superisolerend 
glas.  Voor deze premie bezorgen wij U alle nodige documenten kant en klaar!

Premiebedrag

Afhankelijk van Uw woonplaats, gezinssituatie, inkomen enz... komt U misschien ook nog in aanmerking voor 
andere premies.  Omdat dit voor iedereen verschillend is publiceren we deze niet in deze folder maar geven 
U wel graag enkele interessante website door.

TIP: ook voor andere werkzaamheden kan U in aanmerking komen voor een premie, kijk dit zeker even na!

Voor meer informatie kan U terecht bij:

www.eandis.be www.wonenvlaanderen.be www.premiezoeker.be
 TEL: 078/ 35 35 34

PREMIES
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Wist u dat ...

JJA/Verapro ALTIJD 
gebruik maakt van 
glas met minstens 
een Ug waarde van 

1.0 W/m2K

!
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BEURSSTAND



TOONZAAL/HOOFDZETEL LIER J.J.A.
Stenenstap 4
2500 Lier - België
Tel.: 03/383 62 52
Fax: 03/290 30 91
info@jjaverandas.be
BTW BE 0457 000 256
 
Ma-Vrij : 9u00 tot 12u00 & 13u00 tot 17u00
Za : 10u00 tot 16u00
Zo : Gesloten
of op afspraak

TOONZAAL MALLE J.J.A.
Antwerpsesteenweg 334

2390 Malle (West) - België
Tel.: 03/383 62 52
Fax: 03/290 30 91
info@jjaverandas.be

BTW BE 0457 000 256
 

Di-Vrij : 11u00 tot 17u00 
Za : 10u00 tot 16u00 

Ma & Zo : Gesloten
of op afspraak

TOONZAAL HERENTHOUT  VERAPRO
Molenstraat 112A
2270 Herenthout - België
Tel.: 03/383 62 52
Fax: 03/290 30 91
info@jjaverandas.be
BTW BE 0543 592 156
 
Di-Vrij : 13u00 tot 18u00
Za-Zo : 13u30 tot 16u30
Ma : Gesloten 
of op afspraak

Filip Verheyen - Schoolstraat 22 - 2830 Willebroek
Tel: +32-(0)499.34.23.20 - info@fivedesign.be

w w w . f i v e d e s i g n . b e

Grafisch ontwerp van:
Logo’s, advertenties, folders, flyers, visitekaartjes,  

affiches, uitnodigingen, huisstijl, illustraties, ... 
FIVE DESIGN

Grafische & Reclamevormgeving

Het “JJA/Verapro sales team”

www.jjaverandas.be        

www.verapro.be        

Concept & Ontwerp brochure: “Five Design” in samenwerking met opdrachtgever: “J.J.A. Consulting NV” en “Verapro BVBA”
Uitgave januari 2019 - Bouw en Reno Antwerpen


