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Wie wij zijn
Wij zijn een krachtige onderneming in aluminium kozijnen en 
gevelsystemen. Wij vervaardigen voor zowel consumenten 
als bedrijven, waardoor wij van alle aspecten in de 
aluminiumbouw op de hoogte zijn en blijven. Wij beschikken 
over een landelijk dekkend partnernetwerk, maar begeleiden 
ook projecten van engineering tot montage. Door de  
in-house productie in Nederland kunnen wij de kwaliteit 
altijd waarborgen en produceren volgens de vereiste 
keurmerken. Wij zijn dé expert in aluminium kozijnen en 

gevelsystemen.

Duurzaam aluminium
Onze producten zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Aluminium beschikt 
over de eigenschappen dat het nagenoeg onderhoudsvrij is en een lange 
levensduur garandeert.

Veilig wonen
Veiligheid is zowel in- als rondom jouw woning erg belangrijk, daarom dragen 
onze producten bij aan inbraakpreventie volgens Europese normen. 

Gegarandeerde kwaliteit
Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze producten, daarom ontvang je 
vele jaren garantie, afhankelijk van het type product.

Wij hebben meer dan 35 jaar 
vakkennis en ervaring

Wij ondersteunen in 
tekenwerk, engineering en 
montage

Wij garanderen een hoge 
leverbetrouwbaarheid

Wij bieden 25 jaar 
lakgarantie op alle timeless 
kleuren

Wij bieden 
verkoopondersteuning en 
deskundig advies

Wij bieden een online 
calculatieprogramma voor 
onze partners

Wij beschikken over 
computergestuurde 
zaagmachines en CNC 
bewerkingsmachines

Wij bieden onze partners 
gratis regionale leads

Waar wij sterk in zijn



4 5

Producten
Ons assortiment bestaat uit aluminium ramen en 
deuren, schuif- en vouwdeuren, lichtstraten, vliesgevels, 
binnendeuren- en wanden en aanvullende producten zoals 
raam- en deurbeslag. Onze producten zijn er in verschillende 

stijlen: van klassiek tot modern.

Hoe wij werken
Wij verkopen onze producten via een uitgebreid netwerk 
van professionele partners. Onze partners beantwoorden 
vragen, geven persoonlijk advies in de showroom en 
verzorgen het inmeten en monteren van producten. Zo past 

een oplossing altijd perfect bij de situatie.

Ramen
Aluminium ramen zijn niet alleen een duurzame 
en onderhoudsvrije oplossing, maar leiden ook tot 
een aanzienlijke energiebesparing. Onze ramen zijn 
ontworpen volgens de nieuwste technieken met 
verborgen scharnieren en thermisch onderbroken 
profielen, waar isolatie, akoestiek en design 
samenkomen. De minimalistische vormgeving 
van de aluminium profielen zorgt voor de grootst 
mogelijke zichtlijnen. Onze modellen Koliz, Slyne en 
Farzo ramen zijn uit te voeren in draai-kiepramen, 
vaste ramen, binnendraaiende ramen en valramen. 

EIGENSCHAPPEN

  Uit te voeren in vaste-, draai-kiep- en 
valramen

  Beschikbaar in ruim 300 matte-, glans- en 
structuurlak-kleuren

  Grepen beschikbaar in blank aluminium, RVS of 
in de kozijnkleur

  Uit te voeren in meerdere isolatieniveaus – ook 
geschikt voor triple glas

  Standaard voorzien van verborgen scharnieren 
en verborgen afwatering
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Deuren
Aluminium deuren dragen bij aan de eerste 
indruk van een woning. Een aluminium deur biedt 
naast 100% wind- en waterdichtheid door de 
intelligente dorpeltechniek ook veiligheid door de 
integratie van de meest moderne inbraakwerende 
preventietechnieken. Onze modellen Koliz, Slyne en 
Farzo zijn uit te voeren in vlakke- en opdekdeuren. 
Vlakke deuren zijn modern, het kader als ook 
de vleugel van de deur liggen in hetzelfde vlak. 
Opdekdeuren zijn nog steeds hedendaags, het 
vleugelprofiel van een opdekdeur valt gedeeltelijk 

voor het kader.

Schuifdeuren
Schuifdeuren of schuifpuien zorgen voor extra 
toegankelijkheid en in een handomdraai wordt er 
een overgang gecreëerd tussen binnen en buiten. 
De slanke aluminium profielen zijn licht en met 
één enkele hand te openen en sluiten. Door de 
toepassing van vlakke dorpels is er zowel van 
binnen naar buiten als andersom geen sprake van 
een opstap. Dit maakt schuifdeuren een oplossing 
voor zowel nieuwbouw als renovatie. Onze Glize, 
Simax en Skyslide schuifdeuren zijn verkrijgbaar als 
standaard schuifpui, hefschuifpui, mono-, duo- of 

drie-rail of als vlakke dorpeloplossing.

EIGENSCHAPPEN

  Beschikbaar in ruim 300 matte-, glans- en 
structuurlak-kleuren

  Grepen beschikbaar in blank aluminium, RVS 
en RAL-kleuren

  Uit te voeren in meerdere isolatieniveaus

 Uit te voeren met verborgen afwatering

  Uit te voeren met slanke middenstijlen

  Uit te voeren met vlakke onderdorpel

EIGENSCHAPPEN

  Uit te voeren in vlakke- en opdekdeuren

  Beschikbaar in ruim 300 matte-, glans- en 
structuurlak-kleuren

  Grepen beschikbaar in blank aluminium, RVS 
en RAL-kleuren

  Standaard voorzien van een meerpuntsluiting 
en penscharnieren in de kozijnkleur

  Uit te voeren in meerdere isolatieniveaus

  Een ruim assortiment aan voordeurpanelen 
beschikbaar

  Voordeurpanelen leverbaar als 
vleugeloverdekkende panelen 
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Vouwdeuren
Een simpele handeling en binnen wordt buiten.  
De esthetische vormgeving van vouwdeuren 
geeft een zicht zonder enige belemmering met 
de mogelijkheid om gedeeltelijk of volledig te 
openen. Vouwdeuren zijn op verschillende plekken 
toe te passen: bij het terras en/of zwembad, 
bij een tuinkamer, serre of in een zakelijke- of 
horecaomgeving om ruimtes te scheiden. Onze Inex 
vouwdeur kan naar binnen of naar buiten draaien 

en is al leverbaar vanaf twee delen. 

Lichtstraten
Daglicht geeft energie, brengt sfeer in een woning 
en verhoogt het wooncomfort. Lichtstraten 
brengen daglicht tot diep in een ruimte. En dat 
niet alleen, een lichtstraat kan worden voorzien 
van verlichtingspunten, zonwering zowel aan de 
binnen- als de buitenzijde en opengaande ramen. 
Onze vlakke-, lessenaar- en zadeldak lichtstraten 
zijn verkrijgbaar met uitstekende isolatieniveaus en 

in diverse dakhellingen. 

EIGENSCHAPPEN

 Beschikbaar in ruim 300 matte-, glans- en structuurlak-kleuren

 Beschikbaar als een naar binnen- of naar buitenvouwende oplossing

 Optioneel leverbaar met een loopdeur en/of een vlakke dorpel

  Uit te voeren met verborgen afwatering 

EIGENSCHAPPEN

  Beschikbaar in ruim 300 matte-, glans- en structuurlak-kleuren

  Uit te voeren in meerdere isolatieniveaus

 Uit te voeren in verschillende dakhellingen

 Zadeldaken leverbaar met wolfseinden
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Vliesgevels
Een vliesgevel wordt ook wel een glas- of 
gordijngevel genoemd en is vooral bedoeld om 
grotere oppervlakken van glas te creëren om meer 
natuurlijk licht binnen te krijgen. Ondanks het lichte 
materiaal aluminium, bieden de gevelsystemen 
een zeer hoge thermische isolatie en zijn de gevels 
wind- en waterdicht. Onze vliesgevels zijn modulair 
toe te passen en bieden daarom veel ruimte voor 

creativiteit en variatie in uitstraling. 

Binnendeuren 
en –wanden

Goed daglicht doet recht aan een interieur: een 
lichtdoorlatende binnendeur is daarom een pré 
voor een goede lichtspreiding. Onze minimalistische 
binnendeuren- en wanden hebben de uitstraling 
van staal maar worden gemaakt van aluminium. 
Aluminium is veel lichter dan staal en slanker 
dan hout. Onze binnendeuren- en wanden 
zijn verkrijgbaar als scharnierdeur, taatsdeur, 
schuifdeur of vaste wand en zorgen door de slanke 

profielen altijd voor een ruimtelijk effect.

EIGENSCHAPPEN

 Beschikbaar in ruim 300 matte-, glans- en structuurlak-kleuren

 Mogelijkheid tot de integratie van beweegbare delen

EIGENSCHAPPEN

 Beschikbaar in ruim 300 matte-, glans- en structuurlak-kleuren

  Grepen beschikbaar in blank aluminium, RVS en RAL-kleuren

 Optioneel in enkele kleuren leverbaar met een hamerslageffect
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