
RAMEN EN 
DEUREN



Winsol produceert en plaatst 
buitenschrijnwerk in PVC en aluminium en 
zonwering van de allerhoogste kwaliteit. Ben 
je op zoek naar een betrouwbare bouwpartner 
voor je renovatie of je nieuwbouw? Bij Winsol 
ben je aan het goede adres om je project 
perfect op te leveren. 

MEER DAN 140 JAAR ERVARING
Met meer dan 140 jaar ervaring op de teller hebben we 
veel kennis in huis waarmee we aan de slag gaan om 
de meest performante bouwoplossingen op de markt 
te brengen. We innoveren voortdurend en bieden onze  
klanten steeds de meest vooruitstrevende producten aan. 
Winsol zet ook in op hoogwaardig maatwerk met veel aan-
dacht voor design en duurzaamheid

BELGISCHE PRODUCTIE
Onze uitgebreide knowhow, gestroomlijnd productiepro-
ces en uitstekend opgeleide medewerkers zorgen voor 
een vlekkeloze en stipte afwerking van ons buitenschrijn-
werk en zonwering. We houden onze productie bewust in 
ons land, zodat we duurzaam en lokaal verankerd blijven. 

WINSOL IS ALTIJD NABIJ
We beschikken over een uitgebreid netwerk showrooms 
en verkooppunten. Er is dus zeker een Winsol vakman in 
je buurt. Kom langs en laat je inspireren! Je ziet er onze 
ramen, deuren, poorten, luifels en terrasoverkappingen 
‘in het echt’. Onze adviseurs nemen graag de tijd om te 
antwoorden op al je vragen zodat je de juiste keuze kunt 
maken.

MAATWERK EN VAKMANSCHAP
We produceren al onze producten op maat en zorgen 
voor een groot aanbod aan kleuren en designs. Je vindt 
vast en zeker een oplossing die helemaal bij jouw stijl en 
budget past. De plaatsing gebeurt steeds door ervaren 
vakmannen die alles tot in de kleinste details afwerken. 

GARANTIE
IJzersterke garanties, dat spreekt voor zich. Onze 
producten voldoen aan de strengste eisen op vlak van 
Europese en Belgisch normering. Op onze PVC-profielen 
en kleurafwerking krijg je 10 jaar garantie. Op aluminium 
is dat zelfs 15 jaar (profielen en kleurafwerking).

INTRO
BOUWEN MET KARAKTER
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ALUMINIUM: 
STERK, LICHT  

EN DUURZAAM
Aluminium is een metaal dat over een aantal zeer 

gegeerde eigenschappen beschikt. Het is licht 
en toch bijzonder sterk. Daarnaast is het ook 
nog eens roestvast en slijtbestendig. Door de 

hoge stabiliteit van het materiaal is het bijzonder 
geschikt om zeer slanke raamprofielen te maken, 

ook voor grote raampartijen. 

ISOLATIE

De aluminium profielen van Winsol beantwoorden 
natuurlijk aan de isolatienormen en kunnen dus 
gebruikt worden om te voldoen aan strenge EPB- en 
BEN-eisen. Een aantal oplossingen voldoen ook aan 
de allerstrengste normen voor passiefwoningen. 

ONDERHOUDSVRIENDELIJK 

Een bijkomend voordeel is dat aluminium profielen 
bijzonder onderhoudsvriendelijk zijn. Daar waar je 
houten profielen regelmatig moet afschuren om 
opnieuw te verven, volstaat het je aluminium ramen 
en deuren met een gewoon reinigingsproduct af te 
wassen. Ze blijven er jaar na jaar als nieuw uitzien! 

ESTHETIEK DIE PAST BIJ ELKE  
BOUWSTIJL

Of je nu een stadswoning hebt, een ultramoderne 
woning of een huis in landelijke stijl; aluminium 
profielen maken het helemaal af. Winsol zorgt voor 
een zeer grote keuze aan kleuren en afwerkings-
mogelijkheden, zodat je 100% je gading vindt.

DUURZAAM

Aluminium is een roestvrij metaal. Dat betekent dat 
er vrijwel geen schade is door weersomstandighe-

den, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hout. Alumi-
nium profielen gaan dus bijzonder lang mee én zijn 
100% recycleerbaar. Zo dragen we allemaal samen 

zorg voor het milieu. 

MAXIMALE LICHTINVAL

De huidige bouwtrend is om profielen steeds slanker 
te maken en waar mogelijk zelfs te verbergen. Zo 

garanderen we een maximale lichtinval én blijft het 
uitzicht vrij van storende elementen. Aluminium 

is hiervoor het materiaal bij uitstek: omdat het zo 
enorm sterk is hebben zelfs ultraslanke profielen 

een zeer grote draagkracht. Zeker bij grote  
raampartijen draagt dit in hoge mate bij  

aan het esthetische effect. 
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IQON
SCHUIFRAAM VOOR PANORAMISCHE VERGEZICHTEN

SCHUIFRAAM MET ULTRASLANKE PROFIELEN

De IQON is het exclusieve paradepaardje uit de Winsol-stal. Het is een 
schuifdeur met ultraslanke verticale aluminium profielen en een verzonken 
onderprofiel. Het daglicht valt ongehinderd binnen en je creëert harmonie 
tussen de binnen- en de buitenruimte. Je beleeft ten volle de panoramische 
vergezichten die niet ontsierd worden door functionele elementen. 

DESIGN MET GEVOEL

Modern en strak design brengen we niet vaak in verband met gevoel en bele-
ving. Toch is dit wat de IQON doet: je ziet meer, je beleeft meer, je brengt het 
buitengevoel binnen en je bent omringd door het beste van de vier elementen. 
De IQON is de ultieme afwerking voor een luxueuze penthouse: droom weg 
bij het uitzicht over de skyline van je favoriete stad. Woon je landelijk? Dan 
haal je de charme van glooiende heuvels en prachtige velden in huis. En met 
zicht op zee geniet je des te meer van de eindeloze golven, het zonlicht op 
het strand en de duinen. 

COMFORT

Een mooi uitzicht is één zaak, maar je wil natuurlijk niet inboeten aan com-
fort. De IQON voldoet vanzelfsprekend aan de hoogste eisen op vlak van 
thermische en akoestische isolatie. Zo profiteer je wel van uitzicht terwijl het 
binnen lekker warm blijft. Of je geniet van het uitzicht over de stad zonder 
dat je gestoord wordt door het omgevingslawaai. 

VEILIG EN MAKKELIJK TE BEDIENEN

De afwerking van de IQON zit in de details: zo opent dit schuifraam moei-
teloos en bijna zonder aanraking dankzij de speciaal ontworpen aluminium 
wielen. Optioneel is er een geautomatiseerd motorsysteem beschikbaar. 
Handgrepen zijn subtiel ingewerkt, zodat ongewenste bezoekers buiten de 
deur worden gehouden. 

Meer info over de IQON? 
Scan de QR-code, vul je gegevens in  
en ontvang je brochure via e-mail.
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AURORA 
SCHUIFRAAM MET OPTIMALE THERMISCHE KENMERKEN

SCHUIFDEUREN VOOR MEER 
RUIMTE EN LICHT

Met het AURORA schuifraam zorg je voor een 
ongehinderde lichtinval in huis. De slanke pro-
fielen met uiterst vlakke afwerking geven het 
schuifraam een zeer moderne look die perfect 
past in een moderne en strakke bouwstijl. De 
uitstekende thermisch isolerende eigenschap-
pen van de ARTICA+91, die vind je natuurlijk ook 
terug in het AURORA schuifraam.

Een ander voordeel van een schuifraam of 
schuifdeur is dat je geen ruimte verliest door een 
opendraaiende vleugel. In de zomermaanden 
vervaagt zo het onderscheid tussen de binnen- 
en de buitenruimte, je stapt vanuit de leefruimte 
of de slaapkamer zo het terras op of de tuin in. 
Als dat niet genieten is … 

Onze aluminium raam- en deur-
systemen zouden niet compleet zijn 
zonder aangepaste schuiframen. 
Het Aurora schuifraam presteert 
bovendien uitstekend op vlak van 
thermische isolatie. 

AKOESTISCHE ISOLATIE

Wist je dat voortdurend omgevingslawaai een 
impact heeft op je gezondheid? Het leidt tot stress 
en dat zorgt dan weer voor andere lichamelijke 
ongemakken. Naast een thermische isolatie – die 
zorgt dat de warmte binnen en de koude buiten 
blijft – is dus een behoorlijke akoestische isolatie 
ook van belang. Al onze aluminium schuiframen 
houden ongewenst en storend omgevingslawaai 
buiten.  

EEN HOGE GRAAD VAN  
AFWERKING EN PERSONALISATIE

Kies je voor één van onze traditionele standaard-
kleuren of heb je het liever wat excentrieker? We 
leveren perfect lakwerk in alle RAL-kleuren en in 
diverse afwerkingen: mat, blinkend, structuur 
en metallic. Wil je de binnenkant van het profiel 
helemaal afstemmen op je interieur? Ook dat is 
mogelijk: je kiest dan voor verschillende kleuren 
aan de binnen- en de buitenkant. 

Op dit moment zijn ook structuurlakken hele-
maal in. Dit korreleffect geeft een mat effect en 
oogt bijzonder stijlvol. Het is bovendien ook beter 
krasbestendig. 
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IMPERIA
ROBUUST EN MACHTIG SCHUIFRAAM 

Mag het wat groter en robuuster?  
Dan is het schuifraam IMPERIA 
zeker iets voor jou. Met dezelfde 
uitstekende waarden op vlak van 
thermische en akoestische isolatie 
ingebed in kloeke profielen voor een 
volle look. 

ROBUUST EN TOCH  
VEDERLICHT

Aluminium is een licht metaal, waardoor ook 
deze robuuste schuiframen zeer makkelijk open 
te schuiven blijven. Je hoeft dus absoluut geen 
gespierde gewichtheffer te zijn. Tegelijkertijd is 
aluminium ook zeer sterk, zeker in deze pro-
fiellijn. Daarmee komen we tegemoet aan de 
hedendaagse en moderne architectuur die 
steeds grotere raamoppervlakten voorschrijft. 
Wil je van een ruime plek een aangename oase 
van licht en ruimte maken waar het heerlijk 
toeven is? Dan zal de IMPERIA je stoutste 
dromen waar maken. 

THERMISCHE ISOLATIE

Ook nu zit het helemaal goed met de isola-
tiewaarden:  de IMPERIA kan isolerende 
beglazingen aan tot 57 mm aan én een glas-
gewicht tot 400 kg. Meer dan genoeg dus voor 
driedubbel of gelaagd glas. Bovendien is het 
profiel uitgerust met een driekamersysteem 
en een meervoudige dichting om het volledig 
wind-, lucht- en waterdicht te maken.
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ARTICA+91
HIGH INSULATION REEKS N

De ARTICA+91 reeks, dat zijn 
aluminium profielen met superieure 
prestaties op vlak van thermische 
isolatie. Voor BEN-projecten (Bijna 
Energie Neutraal) of BENovaties 
zijn deze aluminium zonder twijfel 
de beste keuze. Deze thermische 
isolatie gaat bovendien hand in hand 
met een bijzonder mooi design voor 
een optimale lichtinval.  De profielen 
zijn uiterst vlak en beschikken over 
schaduwvoegen voor een nog slanker 
uitzicht. Ze passen dus uitstekend in 
moderne woningen met een strakke 
architectuur. 

DOELTREFFENDE  
THERMISCHE ISOLATIE

Extreem isolerende aluminium profielen die er 
ook nog eens goed uitzien, dat klinkt (ver)bou-
wers als muziek in de oren. Maar je wil natuurlijk 
wel de zekerheid dat deze investering ook ren-
dabel is. Energiebewuste bouwheren kunnen 
we verzekeren dat de isolatiewaarden van de 
ARTICA+91 de huidige Europese regelgeving 
overtreffen. Dat betekent dus dat dit buiten-
schrijnwerk zorgt voor een fikse daling van het 
energieverbruik én dus de beste garantie op 
een snel terugverdieneffect. Je woning is dus 
helemaal ‘future proof’!

Met ARTICA+91 voldoe je bovendien aan de 
allerstrengste eisen voor passief of nulenergie 
woningen. Hiermee kun je je energiefactuur tot 
quasi nul herleiden en haal je buitengewone EPB 
of EPC scores.
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VLAK, STRAK EN ZONDER 
STORENDE ELEMENTEN

Met de ARTICA+91 bouw je echt met het 
oog op de toekomst. Moderne (ver)bou-
wers hebben niet enkel eisen op vlak van 
energieverbruik en isolatie, ook op vlak van 
design en afwerking hebben ze bijzonder 
specifieke voorkeuren. Grote raampartijen 
met een maximale lichtinval, bijvoorbeeld. 
En laat dit nu precies datgene zijn waar-
voor deze profielen werden ontwikkeld. 
De ARTICA+91 serie is dus specifiek 
ontworpen met de moderne en strakke 
bouwtrend in het achterhoofd. Of het nu 
gaat over moderne flatgebouwen of een 
hedendaags ogende stadswoning: een 
ARTICA+91  profiel is het beste wat je huis 
kan overkomen. Het ultravlakke uitzicht 
zorgt voor een hippe toets en draagt bij tot 
de architecturale afwerking van je woning. 
Functionele elementen zoals scharnieren 
en afwatering kunnen verdekt ingewerkt 
worden, zodat je van een zicht geniet 
zonder storende onderdelen. Je bereikt 
zo ook de maximale lichtinval, zodat je 
minder beroep hoeft te doen op kunst-
licht. Opnieuw een mooi en ecologisch 
verantwoord voordeel. 

VEILIGHEID

Naast duurzaamheid en esthetiek is veilig-
heid uiteraard ook een belangrijke factor 
waar we bij Winsol de nodige aandacht aan 
besteden. De ARTICA+91 beschikt over 
tal van inbraakvertragende elementen om 
ongewenste bezoekers buiten te houden. 

SOLIDE PROFIELEN MET 
GROTE DRAAGKRACHT

Bij grote raampartijen met drievoudige 
of gelaagde beglazing loopt het gewicht 
van het glas al gauw op tot enkele honder-
den kilo’s. Voor de ARTICA+91 vormt dit 
geen enkel probleem, want deze profielen 
zijn ultrastevig en ook op deze draaglast 
voorzien. 
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VOLDOE MOEITELOOS AAN 
DE EPB-NORMEN

Bouwen of grondig verbouwen? Dan zal 
je woning moeten voldoen aan een aantal 
eisen op vlak van thermische isolatie en zul 
je voor voldoende ventilatie moeten zorgen. 
Om te controleren of er geen energieverlies 
is, volgt een luchtdichtheidstest. Wie (ver)
bouwt en kiest voor de ALLURA+81 profie-
len van Winsol hoeft zich in elk geval geen 
zorgen te maken:  zowel met de thermische 
isolatie als de luchtdichtheid van de ramen 
zit het helemaal goed. 

Hoe we dat doen? 

• Luchtdichtheid: een superperformant 
EPDM middendichtingsysteem. 

• Spidertechnologie voor thermische 
isolatie: binnenin word het profiel 
opgedeeld in verschillende isolerende 
luchtkamers.   

FOCUS OP VEILIGHEID

Van je huis een veilige thuis maken, dat 
is wat de ALLURA+81 doet. Ongewenste 
bezoekers buiten houden, dat doe je onder 
meer met dit inbraakvertragend buiten-
schrijnwerk. Zo zijn raamkrukken bijzonder 
beveiligd tegen doorboren. De solide en 
extra dikke buitenwand van dit profiel zorgt 
dat er bijna geen doorkomen aan is. 

In het Winsolgamma vind je ook ver-
schillende performante inbraakwerende 
beglazingen. Daarnaast bieden we ook 
verschillende soorten en categorieën van 
veiligheidsbeslag aan, zodat jij en je gezin 
op twee oren kunnen slapen. 

De ALLURA+81 reeks is een vaste waarde, en dat is geen toeval. Het 
is dé keuze bij uitstek voor wie op zoek is naar een buitengewoon 
goede prijs/kwaliteit verhouding als het op aluminium ramen en 

deuren aankomt: 100% Belgische productie, afwerking in de eigen 
lakkerij en plaatsing door ervaren en geschoolde vakmannen.   

En ook nu weer uiterst energiezuinig. 

ALLURA+81
EPB-REEKS 
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FUNCTIONALITEIT DIE  
OOK MOOI IS

Dat de ALLURA+81 zich in de eerste plaats 
richt op betaalbaarheid en degelijkheid, 
betekent niet dat we het design uit het oog 
verliezen. Schrijnwerk moet niet enkel ther-
misch isolerend en veilig zijn, het moet er 
natuurlijk ook mooi uitzien. Je ramen en je 
deuren geven immers je woning voor een 
groot deel mee vorm. Het uitzicht blijft dus 
zo vlak en zo strak mogelijk en we zetten in 
op een maximale lichtinval. Dat zorgt voor 
een woning vol natuurlijk licht waar het heer-
lijk toeven is. 

AFWERKING DIE GEZIEN  
MAG WORDEN

Tot slot besteden we zeer veel zorg aan 
de afwerking: accessoires en beslag dat is 
afgestemd op je bouwstijl. De afwatering 
onzichtbaar weggewerkt, zodat functionele 
elementen het zicht niet verstoren. Je kunt 
bovendien ook nog kiezen voor een matte 
of glanzende afwerking, maar ook een 
structuurlak mogelijk. En voor wie het iets 
gewaagder wil is er zelfs een ‘metallic’ look. 
De meest trendy kleuren zitten standaard 
in het gamma: sober en tegelijkertijd stijlvol, 
zodat jij echt het huis van je dromen kunt 
creëren.
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STEELLOOK HI
COTTAGE DESIGN N

Staal is – in tegenstelling tot 
aluminium – minder geschikt 

als profiel. Het is thermisch te 
geleidend waardoor de warmte 
snel ontsnapt. Toch werd staal 

als profiel vroeger vaak gebruikt 
in fabrieksgebouwen, scholen 

of herenhuizen. Het was als 
bouwmateriaal populair op het 

einde van de 19de eeuw en je vindt 
het vaak terug in art nouveau en 

art deco gebouwen.

COTTAGE DESIGN REEKS

De STEELLOOK HI reeks bestaat uit alumi-
nium profielen die zo afgewerkt worden dat 

ze de aanblik krijgen van staal. Ze zijn dan ook 
vooral populair als designelement in landelijke 

bijgebouwen en aanbouwen, zoals poolhou-
ses of oranjerieën. Kenmerkend zijn de zeer 

slanke profielen en de opgekleefde kleinhout-
verdelingen. Zo wordt het typische ‘cottage 

design’ effect gerealiseerd: landelijk maar 
tegelijkertijd toch behoorlijk strak. 

Deze stijl komt het zeer goed tot zijn recht in 
rustieke woningen die tijdens een renovatie 

toch een modern tintje moeten krijgen. Ook in 
herenhuizen die worden omgevormd tot een 
moderne stadswoning zorgt deze reeks voor 

een zeer mooi effect. Oud en nieuw creëren zo 
samen een bijzonder charmante woningstijl.
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ENERGIEZUINIG

De STEELLOOK HI voldoet moeiteloos 
aan alle eisen op vlak van thermische iso-
latie, dankzij de ‘spider-technologie’. De 
profielen zijn aan de binnenkant opgedeeld 
in verschillende isolerende luchtkamers, 
zodat de warmte binnen blijft en de koude 
buiten wordt gehouden. Daar voegen we 
nog ‘warm-edge spacers’, zodat er geen 
thermische overdracht is tussen het pro-
fiel en het glas. Daardoor heb je geen last 
van condensatie aan de binnenkant van 
de ramen. 

RAMEN OP JOUW  
MAAT GEMAAKT

De ene landelijke of stadswoning is de 
andere niet. En bij de renovatie ervan wil je 
natuurlijk graag je eigen accenten leggen. 
Met Winsol als partner kun je echt elk 
raam personaliseren: we werken immers 
altijd op maat. Of het nu gaat over speci-
ale afmetingen en kleurencombinaties of 
specifieke afwerkingen: we doen steeds 
ons best om aan jouw eisen tegemoet te 
komen. Daarbij vervullen we vooral onze 
rol als adviseur en leggen steeds uit wat 
de mogelijkheden zijn en waarom.
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EEN RUIME WAAIER 
AAN KLEUREN

We haalden het al verschillende keren aan: Winsol-klanten 
kunnen qua kleur van hun ramen en deuren echt wel alle 
kanten uit. Zo kun je echt je eigen accenten leggen en je 
woning echt het karakter geven dat erbij past. 

UITGEBREIDE KEUZE

Naast een uitgebreide keuze aan 
kleuren - zo kunnen we je aluminium 
profielen lakken in alle mogelijke 
RAL-kleuren, en dat zijn er nogal 
wat - voorzien we ook verschillende 
afwerkingsmogelijkheden.

• Mat: voor een geraffineerde look. 
• Glanzend: voor een luxueuze 

afwerking.
• Structuur: een fijne korrelstructuur 

die je profiel beter beschermt tegen 
weersomstandigheden.

• Metallic: een metalen, glanzende 
look voor net dat ietsje meer.

POEDERLAK OF ANODISATIE

• Poederlakken: Op de ontvette en 
gebeitste profielen wordt een elek-
trostatisch geladen poederlaag 
aangebracht. Deze laag wordt daarna 
uitgebakken in de oven. 

• Anodisatie: De gereinigde profielen 
worden in een zuurbad geplaatst. Door 
middel van elektrolyse groeit er een 
laag oxidekristallen op het profiel die 
gekleurd kunnen worden. 

Beide processen verlopen volgens de 
Europese Qualicoat regels.

DE VOORDELEN

• Een perfecte partnerlook! De kleuren 
van je ramen en je deuren zijn perfect 
afgestemd op die van je rolluiken, 
screens en je garagepoort. Er is dus 
geen enkel kleurverschil te bespeuren. 

• Gekleurde accessoires. Wil je graag je 
krukken, scharnieren en andere acces-
soires in precies dezelfde kleur als je 
raam of deur? Daar draaien wij onze 
hand niet voor om. 

• Eén kleur of twee kleuren. Wil je graag 
je ramen of je deuren aan de binnen- 
en de buitenkant een ander kleurtje 
geven? Dat kan perfect! Zo past de 
binnenkant bij je interieur terwijl de 
buitenzijde past bij je gevel.

Crèmewit
RAL  V 9010 S

Zuiverwit
RAL  V9010

Antraciet
RAL  V7016 S

Grijsbruin 
V8019 Sm

Kwartsgrijs
RAL  V7039 S

Grijs aluminium 
V9007 Sm

Zwartgrijs
RAL  V7021 S

Gitzwart 
V9005 S

DE STANDAARDKLEUREN IN HET GAMMA
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ACCESSOIRES EN  
BESLAGDEURBESLAG

Bij je voordeur hoort niet enkel een slot 
en scharnieren, we nemen ook de verdere 
afwerking voor onze rekening.  Je kunt bij 
Winsol dus terecht voor een groot gamma 
aan veiligheidsverhogende en inbraakvertra-
gende accessoires: 

• Meerpuntssluitingen met haken of 
pinnen. 

• Veiligheidscilinders
• Solide deurscharnieren
• Inbraakvertragende dievenklauwen

RAAM- EN DEURKRUKKEN

Je ramen en je deuren moeten natuurlijk 
uitgerust worden met een klink of een kruk. 
En dat liefst in een stijl die aansluit bij je 
architecturale stijl, je eigen smaak en niet te 
vergeten: je budget. Daarnaast is de kwaliteit 
van het materiaal zeer belangrijk: je neemt 
een deurklink veel vaker vast dan je denkt. 
Verkleuring of andere schade wil je natuurlijk 
liefst vermijden. 

We denken ook nu weer aan veiligheid: zo 
zitten er in ons gamma ook verschillende 
afsluitbare krukken die je met een sleutel op 
slot doet. Ideaal om jonge kinderen te belet-
ten om ramen of deuren tijdens het spelen 
te openen. 

RAAMBESLAG

Je ramen wil je vlot kunnen openen wanneer 
het moet. Maar je wil ook dat ze veilig en 
goed afgesloten kunnen worden. Standaard 
bieden we veiligheidsbeslag aan, maar er is 
natuurlijk ook de mogelijkheid om verhoogd 
inbraakwerend beslag te laten installe-
ren. Informeer je gerust in één van onze 
showrooms. 

Kies je voor een strakke, moderne look? Kies 
dan zeker voor onzichtbare scharnieren! 

GAMMA

Het gamma hier is te uitgebreid om helemaal  
op te sommen, maar een greep uit het arsenaal: 

• Dorpels en koppelingen
• Verborgen afwatering
• Kleinhoutverdelingen op of tussen het glas
• Ventilatieroosters
• Centers voor gebogen ramen
• Screens
• Rolluiken
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Denk jij bij PVC nog altijd aan van die dikke, 
witte profielen die je huis niet echt verfraaien? 
Dan ken je het Winsol-gamma nog niet! Omdat 

innoveren in ons bloed zit, legden we ons toe op 
de ontwikkeling van slankere PVC-profielen die 

hoog scoren op vlak van isolatie en esthetiek. 

Spring zeker eens binnen in één van onze verkooppunten 
voor een vrijblijvende kennismaking! We staan je graag 
bij met deskundig advies én je krijgt van ons steeds een 
gratis offerte op maat. 

PVC: WAT IS HET PRECIES? 

 PVC is de afkorting van polyvinylchloride, een kunststof 
die je ook terugvindt in de oude vinylplaten. Het materiaal 
is bijzonder makkelijk te bewerken en relatief goedkoop, 
wat de populariteit ervan verklaart.

PVC VOOR TOP-ISOLATIE

PVC-profielen hebben een topscore als het op isole-
rende eigenschappen aankomt, zeker wanneer je het 
combineert met een isolerende dubbele of drievoudige 
beglazing. Wie (ver)bouwt met de strenge normen van 
2021 in het achterhoofd weet dus dat hij/zij met PVC-
profielen van Winsol, zoals het C+70 systeem,  een 
geschikt materiaal kiest voor een BEN (Bijna Energie 
Neutrale) verbouwing of nieuwbouw. Het C80+ systeem 
is nog beter, want het voldoet aan de allerstrengste eisen 
voor passiefbouw.

PVC: VOOR ELKE STIJL (EN BEURS!) 
WAT WILS

Bij Winsol maken we er een punt van om tegemoet 
te komen aan alle smaken en stijlen. Zo vind je in ons 
gamma een ruim aanbod aan standaard kleuren, al dan 
niet met structuurfolie. Maar we kunnen ook je raam-
profielen lakken met een lichte korrelstructuur in alle 
RAL-kleuren. Tenslotte is er ook de optie van de decora-
tieve retro-opzetprofielen. Deze profielen passen dankzij 
hun authentieke uitstraling  en tijdloze elegantie perfect 
bij woningen in landelijke stijl.

BEREKEN JE BUDGET OP DE  
WINSOL-WEBSITE

Wil je graag een idee van hoeveel je nieuwe ramen 
of deuren zullen kosten? Doe de budget-check op  
www.winsol.be!

PVC: 
SUPER-ISOLEREND 

EN HIPPER DAN JE DENKT
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Met schuiframen creëer je extra ruimte in huis, 
zorg je voor extra lichtinval en maak je mooie en 

naadloze overgangen tussen buiten en binnen. Met 
de C+70 MOOV brengt Winsol een PVC schuifraam 

op de markt dat gebruiksgemak en uitstekende 
prestatiekenmerken vlot combineert. En naar 

aloude Winsol-traditie ook nu weer met een grote 
waaier aan kleuren en afwerkingsmogelijkheden. 

Ontdek dit gloednieuwe systeem  
in een showroom in je buurt! 

INNOVATIEF PARALLEL SCHUIFSYSTEEM 

Een parallel schuifsysteem zorgt ervoor dat je de schuivende vleu-
gel zonder wrijving of weerstand wegschuift van het kaderprofiel. 

Dat betekent dat dit schuifraam bijzonder makkelijk opent en terug 
sluit. Je draait simpelweg de kruk naar boven en zonder verdere 

manuele manoevers zoals trekken of heffen glijdt het raam open. 
Een topper qua gebruiksgemak dus. 

SUPER ISOLATIE

PVC beschikt van zichzelf al over zeer goede isolerende  
eigenschappen. Maar dankzij enkele extra ingrepen  

presteert de C+70 MOOV nog beter op dat vlak.

• Rubber afdichting rond om rond ingewerkt in  
plaats van borstelafdichting: deze afdichting sluit beter aan en 

dit resulteert dus in betere prestatiekenmerken
• Superieure wind-, water- en luchtdichtheid

• Een verbeterde akoestische isolatie  
waardoor je omgevingslawaai buiten houdt

• Voortreffelijke thermische isolatie: EPB- en  
BEN (Bijna Energie Neutraal) conform 

 

ROBUUSTE KWALITEIT VOOR  
GROTE AFMETINGEN

Met de C+70 MOOV kun je alle kanten uit: dit profiel kan afme-
tingen van 4m*2,5m aan bij dubbele beglazing (bij gelijke 

vleugelbreedtes) en kan tot 200 kg vleugelgewicht dragen.
Bovendien verloopt de productie ervan uiterst snel en is dit profiel 

geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouwprojecten. 

Door de sterkte en de draagkracht van dit profiel is het 
geschikt voor zowel dubbele als drievoudige beglazing. Hoe 
performanter de isolatiewaarde van het glas, hoe beter de 
algemene isolatiewaarde

AFWERKING EN KLEUREN

Voor de C+70 MOOV ontwierpen we stijlvolle en elegante 
profielen die naar wens afgewerkt worden. Het onderste 
profiel kan deels in de vloer ingewerkt worden. Het systeem 
is beschikbaar in zowel een duo- als een monorail uitvoering. 
Bij een monorail is de glasoppervlakte van de vaste vleugel 
groter en valt er dus nog meer licht binnen. 

Zoals steeds bieden we een grote waaier aan kleuren en 
afwerkingsmogelijkheden aan. Zo kun je het design van het 
profiel van de C+70 MOOV volledig afstemmen op de stijl 
van je woning.  

De kleurafwerking gebeurt op één van deze  
drie manieren: 

• In de massa gekleurd voor witte of  
crèmekleurige profielen

• Folie: het profiel wordt bekleed met een speciale folie en 
kan zo bijvoorbeeld van een houten look  
voorzien worden

• Natlak met structuurlak voor een hogere 
krasbestendigheid

EXTRA VEILIG

Je nieuwe ramen en deuren moeten niet enkel mooi, stevig 
en super-isolerend zijn, je wil je ook verzekeren van je vei-
ligheid. Ook daar beantwoord de C+70 MOOV aan de eisen 
van de moderne consument: 

• Veiligheidsbeslag op de 4 zijden van de openschuivende 
vleugel. Bij traditionele schuif- of hefpuntsystemen vind 
je dit enkel aan de krukzijde. Je bent dus uitstekend 
beschermd tegen inbrekers (klasse RC2)

• In combinatie met het gelaagd of gehard veiligheidsglas 
dat ook in het gamma zit bescherm je je familie en je 
spullen nog beter. 
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ONTDEK DE C+70 MOOV
✓ Innovatief parallel schuifsysteem voor optimaal gebruiksgemak

✓ Super-isolerend dankzij de rubberen dichting

✓ Extra veilig dankzij het veiligheids beslag op de 4 zijden van de vleugel
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DE HIGH INSULATION REEKS

PVC-profielen die voldoen aan de strengste 
isolatienormen vooropgesteld voor 2021? 
Die hebben we! Maak kennis met de C80+ 
reeks, die we niet voor niets de ‘high insula-
tion’ reeks noemen. 

EXTREEM ISOLEREND

Wist je dat je met de C80+ ramen tot 50% 
beter kunt isoleren dan met standaard-
profielen? We bereiken deze zeer hoge 
isolatiewaarden door de combinatie van 
een aantal factoren: 

• Een profiel met een doorsnede van 85 
mm en een 6-kamer systeem met vaste 
middendichting

• In combinatie met triple glas en een 
warm-edge spacer bereik je waarden 
van 0,76 W/m²K

Dat maakt dat deze ramen geschikt zijn voor 
Bijna Energie Neutrale  en passieve of ener-
gieneutrale woningen.  

DUURZAAM GEPRODUCEERD

Omdat PVC een kunststof is, denkt men vaak 
dat de productie ervan vervuilend is. Niets is 
echter minder waar! Bij afbraak is ons PVC 
volledig recycleerbaar omdat die zonder 
loodcomponenten wordt geproduceerd. 

UITERST STERK VOOR EEN 
LANGE LEVENSDUUR

Duurzaam betekent ook dat we ervoor 
zorgen dat een C80+ profiel zeer lang mee 
gaat. We maken het dan ook extra solide. 
Bij grote raamafmetingen is er binnenin het 
profiel nog een versterkingskamer. 
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EXTRA VEILIG

De massieve middenbrug binnenin het profiel heeft 
als bijkomend voordeel dat het een extra bescher-
ming biedt tegen inbraken. Het profiel doorboren lukt 
dan niet zo snel en dus worden inbrekers afgeschrikt. 
Daarnaast zorgen we voor afwerking door middel van 
een glaslat met inbraakvertragende haakvoet. 

VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Omdat het gamma en de mogelijkheden zeer uitge-
breid zijn, is het C80+ profiel geschikt voor zowel 
nieuwbouw- als renovatietoepassingen. Speciale 
vormen of afmetingen die afwijken van de standaard, 
dat vinden we bij Winsol een leuke uitdaging! Kom dus 
gerust langs met wilde plannen, wij bekijken graag 
met jou of het lukt. 

HARMONIEUS EN ELEGANT DESIGN

De elegante en slanke profielen laten maximaal dag-
licht toe en bezorgen je woning een harmonieuze look. 
Zeker als je weet dat we de afwatering verborgen inge-
werkt hebben voor een mooier effect zonder storende 
elementen.  

UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN 

De C80+ reeks is beschikbaar voor je ramen, deuren 
en je schuiframen. Zoals steeds is deze serie beschik-
baar in een uitgebreid kleurenpalet zodat het alles 
steeds perfect bij elkaar past.
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C+70
EPB-REEKS 

OPTIMAAL COMFORT

De beste thermische prestaties tegen de 
beste prijs, dat is de filosofie achter deze 
profiellijn. Thermische isolatie, dat betekent 
vooral extra comfort binnen. Je beperkt 
het warmteverlies tot een minimum en 
dus verbruik je beduidend minder energie.  
Minder CO²-uitstoot en dus ook nog eens 
een energiefactuur die naar beneden gaat. 

MAKKELIJK IN ONDERHOUD

PVC is een bijzonder onderhoudsvriendelijk 
materiaal. Regelmatig wassen met een 
standaard onderhoudsproduct, en je ramen 
en deuren gaan een leven lang mee. En dat 
zonder afschuren en herschilderen.  

EEN GERAFFINEERDE LOOK 
VOOR ELKE BOUWSTIJL

De C+70 lijn kan uitpakken met een 
geraffineerde en verfijnde look die je kunt 
aanpassen aan elke bouwstijl. Ben je fan van 
landelijke gezelligheid? Kies dan voor klein-
hout onderverdelingen en je creëert zo die 
gegeerde cottage-uitstraling. Liever strak en 
modern? De profielen uit deze lijn zijn slank, 
maar toch sterk. Je geeft er je woning een 
hedendaags tintje mee. 

Zoek je de beste koop voor je 
budget? Dan vind je je gading 
zonder twijfel in de C+70-reeks. 
Met deze PVC-profielen (ver-)
bouw je EPB-conform zonder 
zorgen. 
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BELGISCH MAATWERK
We pakken er graag mee uit, met onze Belgische 
productie en ons maatwerk. Maar wat betekent 
dat nu voor jou? 

• Snelle levertermijnen
• Andere leveranciers moeten soms lange 

afstanden overbruggen en hebben soms te 
maken met logistieke problemen. Winsol pro-
duceert lokaal en moet dus minder kilometers 
afleggen. We garanderen scherpe levertermij-
nen en onze klanten genieten van een snelle 
plaatsing.

• Een lokaal team van ervaren vakmensen. 
Winsol is steeds dichtbij, er is altijd wel een 
showroom in je buurt. De beste garantie op een 
uitstekende service. 

• 10 jaar garantie op veroudering en verkleuring. 
• Uitgebreide mogelijkheden op vlak van 

PVC-afwerking: lakken, kleuren in de massa, 
folie-bekleving
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LANDELIJK EN CHARMANT 

Fan van de landelijke of de cottage-stijl? 
Dan zal de RETRO-afwerking zeker bij 
jou in de smaak vallen. Door middel van 
opzetprofielen op de ramen en de deuren, 
creëer je een nostalgische rustieke look 
die bijzonder goed tot zijn recht komt 
in grondige renovatieprojecten, zoals 
hoeves, schuren, pastorijwoningen en 
villa’s. Deze eerder traditionele bouwstijl 
oogt charmant en uitnodigend, terwijl je 
toch kunt genieten van al het comfort van 
moderne materialen en afwerking. 

RETROLUX
Deze variant op de retro bestaat uit 
opzetprofielen inclusief sierkoppen onder 
en boven de makelaar. De makelaar is het 
verticaal profiel dat de verbinding vormt 
tussen 2 opengaande delen van een raam.  
De subtiele en hoogstaande afwerking van 
de sierkoppen wordt geaccentueerd door 
de exclusieve gelakte uitvoering. Deze 
is beschikbaar in alle RAL kleuren en dit 
zowel rondom of enkel aan de buitenzijde 
gelakt.

Wie kiest voor RETROLUX is zeker 
van een luxueuze uitvoering die zeer 
weersbestendig is.
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RETRO

Uitvoering van de opzetprofielen is zowel in filmage 
als lakwerk mogelijk. 

Filmage: het profiel wordt bekleed met een dunne folie 
in een bepaalde kleur en afwerking. Je kunt dus ook 
kiezen voor een look in houtimitatie. De beschikbare 
kleuren: 

• Roomwit
• Grijsbeige
• Antracietgrijs (ook gegranuleerde folie mogelijk)
• Lichtgrijs
• Kwartsgrijs
• Betongrijs
• Zijdegrijs
• Taupe
• Gouden Eik 

 
Je vindt dus zeker het kleur dat bij  jouw project past. 
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KLEUREN
Nu je het type en het model van je PVC ramen of deuren  hebt 
bepaald is het zaak om de juiste kleur ervan te kiezen. Daarbij 
laat je je leiden door de stijl van je woning en het statement 
dat je wil maken. Kies je voor klassiek, trendy of excentriek?  
Jij beslist, Winsol vervult je wensen.

7 GOEIE REDENEN OM  
VOOR EEN WINSOL- 
KLEURTJE TE KIEZEN

• Eigen natlakafwerking en 
jarenlange ervaring met lakken. We 
zijn dus niet afhankelijk van externe 
leveranciers waardoor er minder 
kans op fouten is.

• In onze eigen lakkerij zorgen we ook 
voor de perfecte afwerking. Dus 
ook van de hoeken. 

• Extra kleurvastheid door een 
laagdikte van 60 micron. Je 
krijgt bij Winsol dan ook 10 jaar 
kleurgarantie. 

• Exacte kleurmatch tussen gelakte 
PVC-ramen, deuren en andere 
elementen. 

• We lakken onze PVC ramen en 
deuren altijd met structuurlak. Dat 
is namelijk krasbestendiger dan 
gewone lak.  

• Je kunt er voor kiezen om enkel de 
buitenkant te laten lakken of zowel 
binnen- als buitenkant in dezelfde 
kleur te laten afwerken. 

WIST JE DAT
JE BIJ WINSOL TIEN JAAR 

GARANTIE KRIJGT OP 
KLEURVASTHEID?

SOLID: IN DE MASSA GEKLEURD

Wit
RAL  9016

Crème
RAL  9001

TRENDING: STRUCTUURKLEUREN

Zuiver wit
RAL  9016

Roomwit
RAL  9001

Antraciet
RAL  7016

Kwartsgrijs
RAL  7039

Betongrijs
RAL  7023

Lichtgrijs
RAL  7040

Zijdegrijs
RAL  7044

Taupe
NCS 5005-Y50R

Grijsbeige
RAL  1019

Notenboom
RAL  8028

Gouden eik
RAL  8003

Mahonie
RAL  8019

Donkere eik
RAL  8019

Zwartbruin 
op basis van 
korrelstructuur
RAL  8022

Gitzwart 
RAL 9005 M

PERSONAL & AMBIANCE: LAK 

Zwartgrijs
RAL  7021

Basaltgrijs 
mat Smoke
RAL  7012

NIEUW
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ACCESSOIRES EN 
BESLAG

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.

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
• …

EXTRA VEILIG DEURBESLAG

Het deurbeslag omvat niet alleen het slot en 
de scharnieren van je deuren, maar ook alle 
andere onderdelen zoals meerpuntsluitingen 
met haken of pinnen, veiligheidscilinders, 
solide deurscharnieren, dievenklauwen, ..  
Deze aanraders zorgen voor bijkomende 
bescherming en veiligheid. 

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

Het raambeslag is belangrijk om draairamen 
goed te laten openen en sluiten. Dit beslag 
bepaalt ook hoe veilig je ramen en deuren 
zijn: er bestaan verschillende categorieën 
die iets zeggen over de mate van beveiliging. 
Onze showroomadviseurs kunnen je helpen 
om de goede keuze te maken. Standaard 
voorzien we 'normaal' veiligheidsbeslag, 
maar afhankelijk van je situatie en je wensen 
kun je natuurlijk opteren voor verhoogd 
inbraakwerend beslag.

HET JUISTE ACCESSOIRE 
VOOR DE JUISTE LOOK

Je raamkrukken en deurklinken bepalen 
mee de look van je woning. Daarom 
hebben we voor elke stijl wat wils! Wie 
een moderne, strakke woning heeft, die 
kan bijvoorbeeld kiezen voor onzichtbare 
scharnieren. Zo zijn er op het profiel geen 

storende elementen te zien. 
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De keuze van het glas is van 
essentieel belang. Ook nu weer 

zijn er veel mogelijkheden 
die voor extra thermische of 

akoestische isolatie zorgen of 
verhoogde bescherming bieden. 

En ook nu weer kan je Winsol-
adviseur helpen om de juiste 

keuze te maken.

We kunnen er niet meer om heen: wie bouwt 
of verbouwt en daarbij nieuwe ramen nodig 
heeft zal uitkijken naar thermisch isolerend 
glas. Maar waar moet je nu op letten bij je 
glaskeuze? 

• Let op de U-waarde van het glas. De 
stelregel is: hoe lager de U-waarde, hoe 
beter de isolatie. De totale U-waarde 
van je raam (Uw = U-window) wordt 
bepaald door de Ug (glas) en de Uf 
(frame) waarde. 

• Hoogrendementsglas krijgt een 
isolerende laag aan de binnenzijde 
van één van de glasplaten. De ruimte 
(spouw) tussen de verschillende 
glasplaten wordt opgevuld met een 
edelgas voor een nog betere isolatie. 

• Drievoudig glas bestaat uit drie 
glasplaten waarvan de tussenruimtes al 
dan niet zijn gevuld met een edelgas. In 
principe gebruik je dit soort glas, dat Ug 
waardes kan halen van 0,6 enkel voor 

nieuwbouw of een grondige renovatie. 
Je pakt dan tegelijk ook de muren en 
het dak aan zodat je ook langs die weg 
warmteverlies vermijdt. 

• Zonwerend glas krijgt een speciale 
coating om licht door te laten, en 
tegelijkertijd schadelijke UV-stralen 
tegen te houden. Je houdt zo de 
zonnewarmte deels buiten. Een 
aanrader voor grote raampartijen aan 
de zonnige kant van je huis. 

• Veiligheidsglas bestaat in een geharde 
of in een gelaagde uitvoering. Gehard 
glas werd thermisch behandeld en 
versplintert na een inslag in stukjes 
zonder scherpe randen. Bij gelaagd 
glas is er een PVB-folie tussen 2 
lagen aangebracht. Die houdt bij 
breuk het glas bijeen, maar is ook 
akoestisch isolerend. Gelaagd glas 
werkt bovendien ook inbraakwerend of 
inbraakvertragend. Je slaat met deze 
glassoort dus twee vliegen in één klap. 

• Akoestisch isolerend glas is een 
oplossing voor wie aan een drukke weg 
woont en het graag wat rustiger wil. Kies 
indien mogelijk voor een vast raam (dat 
dus niet open kan) voor een optimale 
isolatie. 

• Een ‘spacer’ of ‘afstandshouder’ 
brengen we aan tussen de glasrand 
en het profiel. Bij Winsol gebruiken 
we een kunststof Warm Edge 
Spacer. Je vermijdt zo thermische 
overdracht tussen glas en profiel en 
dus condensvorming aan de rand van 
je ramen.
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CONTROLEER JE PRIVACY EN 
DE LICHTINVAL

Veel lichtinval is aangenaam maar soms 
hebben we behoefte aan privacy. Met de 
screens van Winsol breng je het beste 
van 2 werelden samen. Je vermindert of 
verhindert de inkijk terwijl je toch optimaal 
profiteert van het heerlijke zonlicht. In het 
Winsol-gamma vind je een aantal screens 
die een maximum aan lichtinval combineren 
met een minimum aan inkijk. Maar we 
beschikken ook over een uitgebreid gamma 
aan gedeeltelijk of volledig verduisterende 
screens, voor wie liever geen rolluiken 
installeert. 

Informeer je gerust in één van onze 
verkooppunten over deze oplossingen! 

EEN ELEGANTE EN  
DUURZAME OPLOSSING

Screens passen bijzonder goed bij de 
strakke en minimalistische bouwstijl die 
tegenwoordig helemaal ‘in’ is. Door het 
ingenieuze inbouwsysteem of de compacte 
behuizing van Winsol heb je geen storende 
elementen die je gevel ontsieren of het 
karakter van grote raampartijen bederven. 

Je kunt er niet naast kijken: 
screens zijn al een tijdje ‘hot’ in 
zonweringsland. Vreemd is dat 

niet, want screens bieden niets 
dan voordelen.  

BESPAAR OP  
JE ENERGIEVERBRUIK

Wie screens installeert kan in  
elk geval die energieverslindende  

airco achterwege laten. Met de screens 
van Winsol houd je tijdens de warme 
zomermaanden je woning of kantoor 

heerlijk koel! Wist je trouwens dat  
het 3 x meer energie kost om je huis af te 

koelen dan te verwarmen?  
Dankzij screens bespaar je dus flink  

op je energiefactuur. Dat is niet enkel  
goed voor je portemonnee, je draagt  

ook zorg voor het milieu door  
de CO2-uitstoot te beperken. 

De screens van Winsol gaan bovendien 
bijzonder lang mee en worden ook zo 
duurzaam mogelijk geproduceerd. 

BESCHERMING

Met de screens van Winsol bescherm je niet 
enkel jezelf tegen schadelijke UV-stralen, 
ook je kamerplanten en je meubilair zullen je 
dankbaar zijn. Screens zorgen ervoor dat je 
kostbare en lichtgevoelige meubelstukken 
niet verkleuren onder invloed van de zon. 

Nog een extra reden om voor screens te 
kiezen!
 

EEN GROTE KEUZE AAN  
MOGELIJKHEDEN

Met screens geef je aan je woning of kantoor 
een hoogstpersoonlijke toets. Bij Winsol 
zorgen we om te beginnen voor een zeer 
ruime keuze aan kleuren. Jij kiest dus zelf of 
je gaat voor contrasterende vlakken of een 
kleur die zeer nauw aansluit bij de gevel of 
profielen. Bovendien worden alle screens 
op maat gemaakt, zodat ook speciale of 
afwijkende afmetingen moeiteloos voorzien 
kunnen worden van een screen.

BEESTJES BUITEN

Tijdens de zomerperiode zetten we graag 
ramen en deuren wagenwijd open. Helaas 
betekent dat ook dat allerlei vliegende 
insecten hun weg naar binnen vinden. De 
screens van Winsol houden in neergelaten 
toestand die ongewenste bezoekers buiten 
en fungeren dus ook als hor of vliegraam. 
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Rolluiken blijven een vaste 
waarde bij de afwerking 

van een woning. En dat is 
meer dan terecht, want ze 
beschikken over nogal wat 

pluspunten.  

EXTRA BESCHERMING

Rolluiken schrikken inbrekers af omdat ze 
elke inbraakpoging vertragen. Dankzij de 

versterkte onderlat en de veiligheidsgelei-
ders maken we het hen sowieso 

extra moeilijk. 

Vertrek je op vakantie? Dankzij een automa-
tisch sturingssysteem worden je rolluiken 

op vooraf ingestelde tijdstippen op- en 
neergelaten. Zo wek je de indruk dat er toch 

iemand thuis is en leid je inbrekers  
om de tuin. 

PRIVACY

Op bepaalde momenten bewaren 
we graag onze privacy. Bij gezellige 

familiemomenten heb je liever geen 
pottenkijkers! Rolluiken zorgen voor  
intimiteit en privacy en een warme, 

huiselijke sfeer. 

BESPAAR OP JE  
ENERGIEVERBRUIK

Wie verstandig is, beperkt het energie-
verbruik, liefst zonder aan comfort in te 
boeten. Rolluiken zorgen voor een extra 

isolatielaag zodat jij het hele jaar door 
bespaart. Tijdens de winter houden ze de 

warmte binnen en 's zomers blijft je huis 
lekker fris. 

HOUD LAWAAI BUITEN

Straatlawaai en voortdurende om-
gevingsgeluiden hebben een grotere 
impact op onze gezondheid dan je denkt. 
Rolluiken kunnen voor de nodige rust 
en stilte zorgen, dankzij hun akoestisch 
isolerende eigenschappen. Geven je 
buren een tuinfeestje met luide muziek? 
Dankzij rolluiken krijg jij toch de nodige 
nachtrust. 

REGEL DE LICHTINVAL

Rolluiken laten je toe een ruimte 
volledig te verduisteren en bieden zo 
optimaal comfort voor bv. kinderkamers. 
Door te kiezen voor een rolluik met 
daglichtopeningen regel je de lichtinval 
zelf. Dat maakt rolluiken ideaal voor 
leefruimtes.

1. VOORZETROLLUIKEN

 Dit type rolluiken wordt tegen de 
gevel of in de dagopening van het 
raam gemonteerd en is ideaal bij 
renovatieprojecten. Omdat er niet 
gekapt moet worden verloopt de 
installatie makkelijk en snel. Voor de 
afwerking kun je kiezen tussen lamellen 
uit aluminium of PVC. 

1

 Je kunt ook kiezen voor een voorzetrolluik 
op zonne-energie waarbij een 
zonnepaneeltje discreet bovenop de kast 
wordt bevestigd. Je rolluik opent en sluit 
dan op 100% groene energie. 
 
Voor de kastafwerking heb je  
drie opties:  45° afgeschuind,  afgerond en  
halfrond

 De kast sluit dus bij de stijl van je gevel aan, 
of die nu modern of landelijk is.

 Wist je dat een raam met voorzetrolluik 32% 
beter isoleert dan zonder? Tel uit je winst! 

2. OPBOUWROLLUIKEN

 Nieuwe ramen en deuren tijdens een 
nieuwbouw- of renovatieproject én je wil ook 
rolluiken plaatsen?  Dan zijn opbouwrolluiken 
ideaal! Tijdens de productie van het 
schrijnwerk wordt de geïsoleerde rolluikkast 
op ramen of deuren gemonteerd. Zo beschik 
je over perfect maatwerk dat ook nog eens 
door ervaren vakmensen geplaatst wordt.

 Bij een opbouwrolluik kun je ervoor kiezen 
om de kast te installeren zodat ze enkel langs 
de binnenzijde zichtbaar is, of ook langs de 
gevelzijde. In elk geval: de kast wordt volledig 
afgewerkt geleverd, zodat er achteraf geen 
kastafwerking nodig is.

2

ROLLUIKEN
AFWERKING
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3. INBOUWROLLUIKEN

 Deze soort rolluiken wordt - zoals de naam het zegt - ingebouwd in de spouwmuur boven een 
raam of een deur.  Je ziet dus geen externe elementen - zoals een kast - op de gevel. Voor 
inbouwrolluiken moet voldoende plaats voorzien worden in de spouwmuur boven het raam.  

 Bespreek zeker vooraf met je aannemer of architect de mogelijkheden. Inbouwrolluiken zijn 
geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. 

 Naast esthetisch zijn inbouwrolluiken ook bijzonder veilig: dankzij de afgesloten en naadloos 
geïntegreerde kast is het mechanisme onbereikbaar voor indringers. Houd er wel rekening 
mee dat er aan de binnenzijde nog een omkasting moet voorzien worden.
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Met de horren en vliegramen 
van Winsol hou je insecten, 

pollen en stof (grotendeels) 
buiten terwijl je toch je ramen 

en je deuren wagenwijd kunt 
open zetten. Je kunt dus meer 

genieten van warme dagen 
en dat zonder vervelende 

neveneffecten. 

STEEDS MAATWERK

Het is belangrijk dat een hor of een 
vliegraam of – deur perfect past. Daarom 
maken we ze bij Winsol altijd op maat. 
We gebruiken daarbij uitsluitend de beste 
materialen, zodat ze net als je ramen en 
deuren zeer lang meegaan. We leveren je 
vliegramen natuurlijk ook in exact hetzelf-
de kleurenpalet als je eigenlijke ramen of 
deuren. 

MAKKELIJK GEMONTEERD,  
MAKKELIJK BEDIEND

Comfort, dat is waar we bij Winsol naar 
streven. Daarom zijn onze vliegramen 
makkelijk en snel te monteren. Zo ben je als 
klant ook weer snel bediend. 

Ook het gebruik en het onderhoud van 
onze vliegenramen is bijzonder makkelijk. 
Het aluminium frame maak je proper 
met een doek en wat lauw water, eventueel 
met wat zeep er in. Zijn er veel stofdeeltjes 
of pollen in de lucht? Dan kan het zijn dat 
het gaas ook wat vuil wordt. Maak het dan 
terug proper, met een zachte borstel of met 
helder water. Zorg er ook voor niet te veel 
kracht te zetten op het gaas zodat je het 
niet beschadigt. 

Vermijd in elk geval bijtende producten. 
Voorzethorren kun je trouwens ook zonder 
veel moeite proper maken in de douche. 

Maak in het geval van schuifhorren ook 
regelmatig de rails proper door ze te stof-
zuigen, zodat ze vlot blijven schuiven.

SCHUIFVLIEGENRAAM

Wil je je schuifdeuren of schuiframen 
uitrusten met een hor? Dan kies je best 
voor schuifvliegenramen. Aan de bovenzijde 
en de onderzijde van het het schuifraam 
wordt een rail bevestigd waartussen je 
vliegraam heen en weer schuift.

VAST VLIEGENRAAM

Een vast vliegraam plaats je zelf in een 
raamopening wanneer je dat open zet. Wil 
je het raam terug sluiten, dan haal je het 
vliegraam terug uit het raam. Of je laat ze 
gewoon zitten, zo bespaar je jezelf extra 
werk. Deze vliegramen zijn voornamelijk 
geschikt voor PVC draai- en kiepramen. 

Tip: zorg dat je bij het doorgeven van de af-
metingen de dagmaat van het raam meet. 
Vraag gerust advies in de showroom!

VLIEGENRAMEN
AFWERKING
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ROLGORDIJNEN

Rolgordijnen rollen ook weer verticaal op, 
zodat ze in opgerolde toestand je daglicht 
niet afnemen. Ze zijn compact, sober en 
passen perfect bij stijlvolle en minimalis-
tische interieurs. Je bedient ze met een 
geruisloze afstandsbediening, rustig vanuit 
je comfortabele zetel.  Deze gordijnen zijn 
uiterst geschikt voor grote raampartijen. 

VERTICALE  
PANEELGORDIJNEN

Verticale paneelgordijnen zien er bijzonder 
trendy uit in ruimtes met grote raampar-
tijen. We maken ze altijd op maat, zodat ze 
perfect bij je raam passen.

En ook nu weer geven we je alle vrijheid: je 
kiest zelf hoe breed je de panelen wil net 
zoals de stoffen en de afwerking

PLISSÉ EN DOUPLI

Plissé en doupli-gordijnen zorgen voor 
sfeer in huis. De lichte stof vouwt strak op, 
een beetje zoals een verticaal accordeon. 
De stoffen bestaan in verschillende graden 
van transparantie, zodat je zelf bepaalt hoe 
verduisterend je je gordijnen wil hebben.

VENETIAANSE JALOEZIEEN

Venetiaanse jaloezieën zien er tijdloos en 
charmant uit. Ze jaloezieën regelen de 
lichtinval en zorgen voor meer privacy waar 
en wanneer je het nodig hebt. 

Hou je van een klassieke, verfijnde look? 
Dan is deze oplossing jouw hartendief!

VOUWGORDIJNEN

Vouwgordijnen vouwen horizontaal in, zodat 
ze in opgerolde toestand de lichtinval niet 
belemmeren. Je kunt ze zowel gebruiken 
voor woonkamers als voor slaapruimtes: 
je kiest immers zelf hoe transparant of 
verduisterend het materiaal is.

AFWERKING
RAAMDECORATIE
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STADSWONING

LANDELIJK

ECHT ALLE 
KLEUREN ZIJN 

MOGELIJK! 
WIJ ZOEKEN 

GRAAG MET JOU 
UIT WELKE KLEUR 

EXACT BIJ JOUW 
WOONST PAST.

STIJLGIDS
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MODERN
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OVERZICHT

RUSTIEK/COTTAGE/ 
LANDELIJK

MODERNE EN  
HEDENDAAGSE  
ARCHITECTUUR

STADSWONING  
(RENOVATIE)

STEELLOOK HI ✓ ✓ ✓

IQON ✓

ARTICA+91 ✓ ✓

AURORA ✓ ✓ ✓

ALLURA+81 ✓ ✓

IMPERIA ✓ ✓

 PVC C+70 ✓ ✓ ✓

PVC C80+ ✓ ✓ ✓

RETRO & RETROLUX ✓ ✓

C+70 MOOV ✓ ✓ ✓



Bij je Winsol-expert kun je terecht voor de hele afwerking van je huis: ramen, deuren, 
garagepoorten en rolluiken. Maar we zijn ook specialist in zonwering zoals luifels en screens. 

En wil je het hele jaar door genieten van je tuin of je terras? Dan bezorgen  
onze terrasoverkappingen je vele mooie dagen.  

We nemen ook graag de tijd om je bij te staan met raad en professioneel advies:  
(ver)bouwen doe je liever goed geïnformeerd. 

Kijk snel op www.winsol.be en maak een afspraak  
in een showroom in je buurt. 

ZONWERING TERRAS-
OVERKAPPINGEN

RAAMDECORATIEGARAGEPOORTENROLLUIKEN

RAMEN EN 
DEUREN

WINSOL: experts in buitenschrijnwerk,  
zonwering en terrasoverkappingen

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


