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Ja, ik wens nog meer inspiratie. Daarom wil ik graag de brochure “DE
bij mijn Reynaers Partner afhalen in ruil voor mijn bouwplannen.

VRAAG NAAR MEER INSPIRATIE?

JOUW REYNAERS PARTNER/INSTALLER

Maak van je droom
Al is jouw verandaproject nog maar een vage droom, schakel nu
al een Reynaers veranda Partner in. Dan ben je van meet af aan
zeker van de kwaliteit van het schrijnwerk en van de rimpeloze
realisatie van je project. Neem verder alle tijd die nodig is om je
voorkeuren te bepalen en de diverse aspecten van je verandabouw
grondig te overwegen. Vraag advies aan je Reynaers veranda
vakman. Zo wordt de verwezenlijking van je droom op zich een
boeiende en aangename aangelegenheid.

een werkelijkheid
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Gezellig buiten wonen…
De nieuwste architecturale raamoplossingen die Reynaers biedt,
maken een naadloze overgang van woning naar terras en tuin mogelijk.
Dankzij de vlotte schuif- of vouwsystemen van Reynaers tover je in een
handomdraai je woonkamer of keuken om tot een overdekt terras en
verlengstuk van de tuin.
Nog nooit was buiten wonen zo gezellig en comfortabel.
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Binnen en toch buiten, buiten en toch binnen
KIES JE EIGEN STIJL
Vertrekkend van de modulaire structuur van het CR 120
daksysteem, dat speciaal voor veranda’s ontwikkeld is, realiseer je
de veranda van je dromen. Het systeem is thermisch onderbroken
en biedt de mogelijkheid om alle CS raam-, CS deur- en CP
schuifsystemen en zelfs ook het CF vouwsysteem van Reynaers
Aluminium naadloos te integreren. Je kan bovendien kiezen uit
verschillende profielstijlen.
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Functioneel

Orangerie

Renaissance

sober en
elegant

authentieke
sfeer van een
Victoriaanse
wintertuin

romantisch,
ideaal voor
verbouwingen
in een traditionele
architecturale stijl
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Terrasjesgevoel in de huiskamer

400 KLEUREN!
De kleur van de profielen speelt een belangrijke rol. Reynaers
biedt de keuze tussen 400 hoogwaardige kleuren die aangebracht
zijn door de profielen te lakken of door ze te anodiseren. Zowel
voor de binnen- als de buitenzijde van je veranda kan je een
verschillende kleur verkrijgen (bicolor). Tenslotte is er ook de
Coatex structuurlak die een korrel-effect geeft. Deze uitvoering
biedt als groot voordeel de onderhoudsvriendelijkheid. Dit leidt
tot oneindig veel combinatiemogelijkheden. Vraag advies aan je
Reynaers Partner.

MULTIFUNCTIONEEL
VOUWRAAM
De jongste toepassingen voor
ramen en deuren laten toe tuin en
terras optimaal te integreren in
de woning. Reynaers Aluminium
biedt een ruime waaier aan
veranda-oplossingen die naast
het licht ook het buitengevoel
vrij spel geven in de woning.
Nieuwste bewijs hiervan: het
CF 77 vouwraam.
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DAKRANDPROFIEL
Ook de overgang van
de veranda naar de
dakrand wordt door
Reynaers niet vergeten.
Deze nieuwe dakrandprofielen
maken een perfecte afwerking
mogelijk. Ze zijn vervaardigd
uit duurzaam materiaal, vragen
weinig onderhoud en zijn
beschikbaar in dezelfde kleur als
veranda.
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Jaar in jaar uit,
het hele jjaar door
Een stijlvolle veranda is de gedroomde schakel
tussen woning, terras en tuin. De veranda biedt
een uitgelezen zicht op de omgeving, de natuur
en het licht. Een belangrijke troef om nog intenser
te genieten van je woning.

EEN COMFORTABELE VERANDA
IS EEN GOED GEVENTILEERDE VERANDA
Niet alleen een krachtige isolatie, maar ook een degelijke
ventilatie is nodig om voluit te kunnen genieten van je veranda.
De systemen van Reynaers bieden de geknipte oplossingen om
een goede verhouding te krijgen tussen isoleren en ventileren.
Zo is er Ventalis, het unieke zelfregulerende ventilatiesysteem
van Reynaers. Het systeem bestaat uit een ventilatieklep die een
openingsgraad in 5 verschillende standen biedt. Dicht, open en 3
tussenstanden. Wat de positie van de klep ook is, de luchttoevoer
wordt automatisch geregeld, zonder risico op regeninslag of
vervelende insecten. Ventalis is volledig geïntegreerd in het
raamprofiel en is hierdoor nauwelijks zichtbaar.

8

MILIEUBEWUST

LUCHT, GEEN MUGGEN!

Reynaers werkt actief mee aan het recyclageproces van
aluminium. Het recycleren van aluminium vraagt veel minder
energie dan de aanmaak van primair aluminium. Zo heeft elke
Reynaers veranda letterlijk en figuurlijk een groen karakter.

Mosquito is een horrensysteem van Reynaers dat kan uitgevoerd
worden als vliegenraam, vliegendeur en vliegenschuifdeur. Het
bestaat uit een aluminiumprofiel en muggengaas. Het wordt
geïntegreerd in alle Reynaers systemen maar ook in niet-Reynaers
systemen. Plaatsing en verwijdering van de vliegenramen
verlopen eenvoudig. Met dit systeem verlucht je alle ruimtes en
houd je tegelijk ongewenste insecten buiten.

KOUDE EN LAWAAI: BUITEN!
Koude en lawaai horen buiten de veranda, warmte en gezelligheid
binnen. Om deze ideale sfeer te creëren, maakt Reynaers
gebruik van de nieuwste technologieën om zo hoog mogelijke
isolatiewaarden te bereiken wat betreft thermische isolatie,
akoestische isolatie en water-en winddichtheid.
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Zeker zijn van de kwaliteit
Bij Reynaers Aluminium worden geen veranda’s gemaakt. Reynaers levert het
basismateriaal aan de verandaconstructeur die je schrijnwerk maakt en plaatst. Hij
is een REYNAERS PARTNER die deel uitmaakt van het Reynaers netwerk dankzij
zijn professionele bekwaamheid en de hoge kwaliteitseisen die hij aan zichzelf
stelt. Naast het realiseren van het schrijnwerk, begeleidt hij je doorheen
het ganse bouwtraject, gaande van eventuele bouwaanvraag over grond-,
verwarming- en elektriciteitswerken tot de uiteindelijke installatie van je
droomveranda. De Reynaers Partners kunnen je perfect adviseren bij je
bouwplannen én bij de uitvoering ervan. Zij zijn volledig uitgerust om jouw
veranda te fabriceren met Reynaers profielen en accessoires. Tevens kunnen
de Reynaers Partners steeds rekenen op de ondersteuning en de know-how van
Reynaers Aluminium. Je kan een lijst van de Reynaers Partners terugvinden op
www.reynaers.be.
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Innovatieve antiallergische
design raam- en deurkrukken
REVOLUTIONAIR MATERIAAL

schuifdeurkruk

raamkruk

deurkruk + slot

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 raamen 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.
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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 raamen 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 informatie:
www.reynaers.be • www.reynaersdesignhandles.com

VRAAG NAAR MEER INSPIRATIE?

Je kan ook deze kaart zelf uitprinten.
Surf hiervoor naar www.nieuweveranda.be en volg gewoon de instructies.

Vul deze kaart zorgvuldig in en neem ze mee naar jouw Reynaers Partner of Installer.
Door hem de kaart af te geven, krijg je gratis de brochure “DE PUNTJES OP DE
van Reynaers Aluminium, boordevol inspiratie, in ruil voor jouw bouwplannen.
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