Wij kiezen voor

ALUMINIUM!

WAAR KIEST U VOOR?

✔ Ontelbare mogelijkheden
✔ Lange levensduur
✔ Onderhoudsvriendelijk
✔ Politiekeurmerk Veilig Wonen
✔ Milieuvriendelijk
✔ Vormvast
✔ Prima prijs-kwaliteit
✔ Onbrandbaar
✔ Verkrijgbaar in meer dan 650
kleuren, voor binnen én buiten

✔ Kwaliteitsuitstraling
✔ Blijvende meerwaarde aan uw huis

VLEUGELPROFIEL
KADERPROFIEL

BINNENKAMER

BUITENKAMER

AKOESTISCHE
DICHTING

MIDDENDICHTING

GLASVEZEL ERSTERKTE
V
POLYAMIDE STRIPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES
OVERZICHT ISOLATIEWAARDES
Reynaers systeem
CS 86-HI
CS 77
ES 50
CS 68
CS 38-SL
* Afhankelijk van de profielcombinatie

CS 38-SL

ES 50

Vanaf Uw (W/m2K)*
1,03
1,35
1,47
1,39
1,46

CS 68

CS 77

CS 86-HI

Wij kiezen voor
ALUMINIUM!
Wij kiezen voor ZES
BASISPROFIELEN
De aluminium systemen van Reynaers zijn gebaseerd op een
zestal basisprofielen waaruit u kunt kiezen. De basisvormen
hebben alles te maken met smaak of de stijl van uw woning:
strak modern of juist klassiek vormgegeven.
Afhankelijk van uw wensen is er dus altijd een profiel dat past.
Bij ramen en deuren, serres, tuin
kamers, schuif- en vouwdeuren
gemaakt van aluminium van
Reynaers zijn de mogelijkheden
onbegrensd. Veel verschillende vormen,
van modern tot klassiek, in meer dan
650 kleuren. U kunt het zo gek niet
verzinnen, aluminium van Reynaers
BASIS VORM
VLAK

MÉÉR RELIËF
GROEF

ZACHTE RONDINGEN
ROND

maakt het. Daarnaast is aluminium
van Reynaers onderhoudsarm, optimaal
isolerend en 100% duurzaam.
Bovendien is het toepasbaar in
zowel nieuwbouw als renovatie.

SUBTIEL DETAIL
BLIND

STAAL DETAIL
SLANK

HOUT DETAIL
BLOK

Alle Reynaers profielen hebben een hoge

Wij kiezen voor
COMFORT

isolatiewaarde, de zogenaamde U-waarde.
Hoe lager deze waarde, des te hoger de
isolatiewaarde. Bovendien werkt Reynaers
met een unieke middendichting met
extra isolerende luchtkamers en een
doorlopende akoestische dichting.
En dat merkt u: thermische isolatie
(besparing op stookkosten), akoestische
isolatie (tegen geluid), water- en
winddichtheid (bescherming tegen
vocht en wind).

Aluminium profielen van Reynaers
kenmerken zich door uitzonderlijk
stevige hoekverbindingen. Daar krijgt
krimp geen vat op. Geen kieren of
scheuren dus. En ook zeer weinig
onderhoud. Aluminium roest niet
en het hoeft ook niet om de zoveel
jaar geschilderd te worden. Reken
maar eens uit wat u dat bespaart.

Wij kiezen voor
LEVENSLANG
Aluminium profielen van Reynaers krijgen
altijd een extra beschermlaag en kleur
mee in de vorm van anodisatie of lak.
Dat is niet alleen fraai, maar het geeft
ook nog eens extra bescherming.

Reynaers systemen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig
Wonen en zijn getest volgens de prestatie-eisen van het
bouwbesluit. Onze systemen halen de prima score van
weerstandsklasse 2, mede door toepassing van speciale sloten,
scharnieren en profielen.

Wij kiezen
voor VEILIG
Reynaers profielen zijn uiterst
veilig, alleen al door de stevigheid
van het basismateriaal aluminium.
Daarnaast kunt u kiezen uit een
breed spectrum van speciaal
ontworpen veiligheidsbeslag en
sloten met een driepunts- of een
vijfpuntssluiting. Voor nog meer
veiligheid zijn de meeste ramen en
deuren aan te passen met inbraak
werend beslag en glaslatten.

WIJ KIEZEN
VOOR KLEUR
Bij Reynaers kiest u uit meer dan
650 kleuren. Glanzend, mat of
metallic. Gelakt of geanodiseerd.
En als u aan de buitenkant van uw
raam een andere kleur wilt dan aan
de binnenzijde, dan is dat ook geen
enkel probleem. Geef zo uw eigen
ideeën vorm.

LAKKEN…
Lakken noemen we ook wel moffelen. Eerst worden de
aluminium systemen, ook wel profielen genoemd, ontvet,
gereinigd en gedroogd. Daarna brengt Reynaers een
poederlaag aan op het kale profiel van 60 micron. De profielen
gaan in een oven van 190ºC om het poeder op het profiel te
bakken. Zo realiseren we een stevige laklaag.

…OF ANODISEREN?
Ook in dit geval begint het proces met het ontvetten, reinigen
en drogen van de profielen. Daarna worden ze in een chemisch
bad gedompeld. Deze kunstmatige oxidatie opent de poriën
van de profielen. Vervolgens worden de profielen in een bad
van metaaloxide gekleurd en tot slot worden de poriën in een
speciaal stoombad weer gesloten.
Er is geen kwaliteitsverschil tussen lakken en anodiseren.
Het subtiele verschil zit in de esthetiek. Bij lakken wordt het
oppervlak bedekt met een toplaag. Bij anodisatie blijft de
oorspronkelijke structuur van het aluminium bewaard.
Speciaal voor agressieve gebieden, nabij de kust, industrie c.q.
spoorwegen, kan gekozen worden voor pre-anodisatie. Dit is
een combinatie van lakken en anodiseren en biedt daarmee
uw kozijn de beste bescherming ook in agressieve gebieden.

Wij kiezen voor
ons HELE HUIS
Systemen van Reynaers
worden gebruikt in ramen en
deuren, in serres en
tuinkamers en in schuif- en
vouwdeuren. U kunt er dus in
uw gehele woning mee uit
de voeten.

Wij kiezen
ook voor
HET MILIEU
Aluminium is milieuvriendelijk.
Het kan voor 100% en zonder
kwaliteitsverlies hergebruikt worden.
Nu al is ruim 40% van het aluminium
dat Reynaers gebruikt, gerecycled.

Wij kiezen voor
ZEKERHEID
U kiest voor de kwaliteit van
aluminium. Daarom geeft Reynaers
10 jaar garantie op haar systemen.
Ook Reynaers kiest voor zekerheid.
Daarom zijn Reynaers systemen alleen
verkrijgbaar bij gespecialiseerde
partners. Zij fabriceren en plaatsen zelf
de ramen en deuren. Het zijn vakmensen
die u alles kunnen vertellen over de
mogelijkheden van aluminium en u graag
een advies op maat geven.

U vindt onze showrooms in heel Nederland.
Kijk voor een adres bij u in de buurt op
ALUMINIUM.REYNAERS.NL

