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WIJ ZIJN AL MEER DAN 30 
JAAR EEN VAN 
DE ERKENDE LEIDERS 
OP DE BELGISCHE MARKT! 

Wij vervaardigen hoogwaardig 
schrijnwerk in hout en PVC en produceren 
ramen en deuren die voldoen aan de 
bouwtechnische normen voor standaard-, 
lage-energie- en passiefwoningen.  

Wij combineren concurrentiekracht, 
betrouwbaarheid, knowhow, dynamisme, 
respect voor deadlines, afwerking 
en eersteklas materialen met hoge 
energieprestaties. 

Wij zijn de perfect betrouwbare 
partner voor alle bouwprofessionals: 
schrijnwerkers, aannemers, bouwers, 
architecten enz. 

Belgium
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URBAN, LANDELIJK, 
MODERN …  

WIJ HEBBEN HET 
PERFECTE 
PRODUCT DAT BIJ 
UW BOUWSTIJL 
PAST.
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WARM, 
NATUURLIJK EN EFFICIËNT:
DUURZAAM EDEL HOUT



WARM, 
NATUURLIJK EN EFFICIËNT:
DUURZAAM EDEL HOUT

HOUT

Belgium

Belgium

Belgium

6



Ramen
n Vast

n  Enkel opendraaiend draaikipraam of 
dubbel opendraaiend raam, met of zonder 
bovenlicht

n  Openslaand raam of balkondeur

n  Identieke reproductie

n  Vouwelement

n  Schuifraam

n  Tuimelraam
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Deuren
n  Enkel

n  Dubbel

n  Naar buiten draaiend

n  Identieke reproductie

n  Antipaniekdeur

n  Westerndeur

n  Draaideur

Schuiframen
n  Hefschuifraam met houten dorpel

n  Hefschuifraam met kunststof dorpel

n  Parallelschuifraam
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68 mm 
STANDAARD
Het 68-raamsysteem tilt de prestaties van 
houten ramen naar een hoger niveau.

Dit systeem onderscheidt zich door zijn 
uitstekende warmte-isolerende eigenschappen 
en door zijn voortreffelijke waterdichtheid.

n  Profieldoorsnede 68 mm

n  Beschikt over een technische goedkeuring 
ATG 15/3003

n  Verschillende houtsoorten beschikbaar

n RC2-veiligheidsbeslag

n  Ruime afwerkingskeuze in RAL- en 
NCS-kleuren en in beits

n  Uw-waarde tot 1,3 W/(m²K) afhankelijk van 
de beglazing

n  Glasdikte tot 35 mm
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88 mm 
LAGE ENERGIE
Het 88-raamsysteem laat toe om 
hoogwaardige ramen voor lage-
energiewoningen te vervaardigen. 

Dit systeem heeft bovendien een goede prijs-
kwaliteitsverhouding. Het 88-raamsysteem is 
geschikt voor uiteenlopende nieuwbouw- en 
verbouwtoepassingen.

108 mm 
PASSIEF
Het 108-raamsysteem laat toe om 
hoogwaardige ramen voor lage-energie- en 
passiefwoningen te vervaardigen.

Dit systeem laat toe om aan de thermische 
eisen te voldoen en tegelijk duurzaam en 
milieuvriendelijk te werk te gaan bij ecologische 
bouwprojecten waarbij geen organische 
isolatiematerialen worden gebruikt.   

n  Profieldoorsnede 88 mm

n  Beschikt over een technische  
goedkeuring ATG 3255

n  Technische goedkeuringsprocedure (ATG) 
loopt

n  Verschillende houtsoorten beschikbaar

n  Hout met FSC©- of PEFC-label

n  RC2-veiligheidsbeslag

n  Ruime afwerkingskeuze in RAL- en 
NCS-kleuren en in beits

n  Uw-waarde tot 0,8 W/(m²K) afhankelijk van 
de beglazing

n  Glasdikte tot 54 mm

n  Profieldoorsnede 108 mm

n  Verschillende houtsoorten beschikbaar

n  Hout met FSC©- of PEFC-label

n  RC2-veiligheidsbeslag

n  Ruime afwerkingskeuze in RAL- en NCS-
kleuren en in beits

n  Uw-waarde tot 0,7 W/(m²K) afhankelijk van 
de beglazing

n  Glasdikte tot 74 mm

10



Linea
Eenvoudige en 
geraffineerde 
afwerking voor 
moderne, eigentijdse 
en klassieke huizen.

n   15°-profiel

n   Rechte druiplijst

n   Eventueel met rechte dorpels

n   Optie kruisindelingen: standaard, plat 
en dun

Moderne 
Mastic
Stopverfafwerking in 
vleugel voor moderne, 
karaktervolle en 
erfgoedwoningen.

n   Stopverfprofielen in 
vleugel en rechte profielen in kozijn

n   Rechte druiplijst

n   Verschillende dorpels mogelijk

n   Optie kruisindelingen: plat en dun
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Retro
Kwartronde afwerking 
voor karaktervolle huizen, 
fermettes, cottages..

n   Kwartrond profiel

n   Kraaienbekdruiplijst

n   Eventueel met kraaienbekdorpel

n   Optie kruisindelingen: retro, plat en dun

Jadis
Ojief afwerking voor klassieke 
en karaktervolle huizen, 
fermettes en cottages..   

n   Ojief profiel

n   Gemolureerde druiplijst

n   Eventueel met ojiefdorpels

n   Optie kruisindelingen: verwijderbaar 
en dun
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LAAT HET LICHT 
BIJ U BINNEN! 

ONZE RAMEN ZIJN 
ONTWORPEN 
OM AAN AL UW 
WENSEN TE 
VOLDOEN
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COMBINATIE VAN 
ESTHETISCH ALUMINIUM 
EN EDEL HOUT



HOUT-ALU 
EN CAP-ALU

Belgium

Belgium

Belgium
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Ramen
n Vast

n  Enkel opendraaiend draaikipraam of 
dubbel opendraaiend raam, met of zonder 
bovenlicht

n  Openslaand raam of balkondeur

n  Tuimelraam
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Deuren
n  Enkel

n  Dubbel

Schuiframen
n  Hefschuifraam met kunststof dorpel

n  Parallelschuifraam
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HOUT-ALU
Modern HOUTEN profiel binnen en 
aluminiumafwerking buiten.

U geniet van een hedendaagse look en 
gebruiksgemak buiten en van de warmte van 
hout binnen. 

n  Aluminium buiten en hout binnen

n  Verschillende buitenafwerkingen mogelijk: 
recht, verzonken, verborgen vleugel enz. 

n  UNIFORM-systeem: Easy-Light, Easy-Line, 
Easy-Plana en Easy-Slim

n  Verschillende kleuren en structuren voor 
buitenaluminium mogelijk

n  Gelaste aluminium hoeken

n  Aluminium dorpel mogelijk
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CAP-ALU 
LINEA-profiel binnen en aluminium afdeklijst 
buiten.

U geniet van een hedendaagse look en 
gebruiksgemak buiten en van de warmte van 
hout binnen. 

n  Aluminium afdeklijst buiten en hout binnen

n  Beschikbaar in houtprofiel van 68, 88 of 108 mm

n  Verschillende kleuren en structuren voor 
buitenaluminium mogelijk

n  Gelaste aluminium hoeken

n  Aluminium dorpel mogelijk
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CAP-ALU 
op profielen 
van 68, 
88 of 
108 mm
Eenvoudige afgeronde afwerking

n   Helling 15°

n   Houtprofiel 68, 88 of 108 mm

HOUT-ALU 
Easy-Light

Rechte moderne 
afwerking met helling 15° 
en dun kozijn

n   Rechte hoeken

n   Helling 15°

n   Houtprofiel 68 mm
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HOUT-ALU 
Easy-Slim

Rechte moderne 
en minimalistische 
afwerking

n   Rechte hoeken

n   Geen helling 

n   Verborgen vleugel

n   Houtprofiel 68 mm

HOUT-ALU 
Easy-Plana

Rechte moderne afwerking 

n   Rechte hoeken

n   Geen helling 

n   Houtprofiel 68 mm

HOUT-ALU 
Easy-Line

Rechte moderne afwerking 
met helling 15° 

n   Rechte hoeken

n   Helling 15°

n   Houtprofiel 68 mm
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VRIJ UITZICHT,
PRECIES ZOALS U 
HET WILT…

ONZE GROTE 
RAMEN MET 
GERAFFINEERD 
ONTWERP…
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STEVIG, EFFICIËNT EN 
FLEXIBEL. PVC IS ONEINDIG 
CREATIEF.



PVC

Belgium

Belgium

Belgium
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Ramen
n Vast

n  Enkel opendraaiend draaikipraam of 
dubbel opendraaiend raam, met of zonder 
bovenlicht

n  Openslaand raam of balkondeur

n  Tuimelraam
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Deuren
n  Enkel

n  Dubbel

n  Naar buiten draaiend

Schuiframen
n  Hefschuifraam 

n  Parallelschuifraam
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Bij Deceuninck ontwikkelen wij innovatieve en 
duurzame oplossingen voor ramen en deuren, 
terrassen, dakoversteken en gevelbekledingen. 

Deceuninck is al 80 jaar synoniem met 100% 
Belgische topkwaliteit. Samen helpen wij u 
met het bouwen van een duurzame woning 
waarvoor wij voortdurend innovatieve 
oplossingen voor alle bouwstijlen creëren. 

Wij slagen erin om dit met een minimale 
ecologische voetafdruk te doen en dragen zo bij 
tot het realiseren van uw energiezuinige woning. 

Schüco is een van de marktleiders die 
duurzame gebouwbekledingen aanbieden. Het 
Duitse bedrijf bestaat sinds 1951 en is actief 
in meer dan 80 landen wereldwijd. Schüco 
kan terugvallen op een netwerk van meer dan 
12.000 fabrikanten-installateurs, architecten, 
adviseurs en bouwpromotoren. 

Voor Schüco is innovatie essentieel en 
noodzakelijk voor de duurzame ontwikkeling 
van onze activiteit. Onze pvc-ramen en -deuren 
bieden heel wat ontwerpvrijheid voor gebouwen 
vandaag en morgen. 

30



Infinity 76 X 

n   Klassiek terugliggend design met 
minimalistische geometrie

n   Profiel 76 mm voor kozijn en 80 mm voor 
vleugel

n   Terugliggende vleugel

n   Beglazing tussen 14 en 60 mm dikte

n   Middendichting en thermische versterking 
als optie

n   100% recyclebaar pvc

n   Uw-waarden tot 1,1 W/(m²K) met beglazing

Abstract 76 X  

n   Extreem minimalistisch vlak design, perfect 
combineerbaar met aluminium ramen

n   Profiel 76 mm voor kozijn en 92,5 mm voor 
vleugel

n   Vleugel ligt volledig gelijk met kozijn

n   Beglazing tussen 26 en 72 mm dikte

n   Middendichting en thermische versterking 
als optie

n   100% recyclebaar pvc

n   Uw-waarden tot 1,1 W/(m²K) met beglazing

Afwerking deuren en ramen

ELEGANT
staat voor minimalistisch design, zonder afbreuk te doen aan de prestaties. Het combineert de 
hoogwaardige thermische isolatiewaarden van pvc-ramen en -deuren met een minimalistisch 
uitzicht. 
Dit vindt u momenteel nergens anders op de markt.



Afwerking schuiframen

ELEGANT MONORAIL
maximaal uitzicht op uw tuin of terras en optimale 
lichtinval dankzij het dunne profiel. Bovenop het 
buitengevoel geniet u van uitzonderlijk comfort.

n   Lage dorpel vergemakkelijkt het in- en 
uitlopen

n   Heel goede isolatie met een Uw-waarde tot 
1,2 W/(m²K)

n   Geschikt voor beglazing tot 42 mm

n   Schuift vlot
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CT 70 
tilt de prestaties van pvc-ramen naar een hoger niveau. Dit systeem onderscheidt zich door zijn 
uitstekende thermische isolerende eigenschappen en een opmerkelijke dichtheid. 

Classic 

n   Rechte buitenafwerking

n   Profieldoorsnede 70 mm

n   Profiel met 5 isolatiekamers

n   Beglazing tot 40 mm

n   Ruime keuze aan kleuren

n   Uw-waarde tot 1,3 W/(m²K) afhankelijk 
van de beglazing

Rondo  

n   Afgeronde buitenafwerking

n   Profieldoorsnede 70 mm

n   Profiel met 5 isolatiekamers

n   Beglazing tot 40 mm

n   Ruime keuze aan kleuren

n   Uw-waarde tot 1,3 W/(m²K) afhankelijk 
van de beglazing



LIVING
is een innovatief systeem met 7 kamers. In combinatie met een middendichting is het systeem 
vergelijkbaar met passiefhuizen volgens de Ift-Rosenheimrichtlijn. Maar ook als systeem met 
aanslagdichting staat het systeem garant voor onovertroffen thermische isolatie en smalle 
aanzichtbreedten. 

Classic 

n   Rechte buitenafwerking

n   Profieldoorsnede 82 mm

n   Profiel met 7 isolatiekamers

n   Beglazing tot 52 mm

n   Ruime keuze aan kleuren

n   Uw-waarde tot 0,81 W/(m²K) afhankelijk 
van de beglazing

Rondo  

n   Afgeronde buitenafwerking

n   Profieldoorsnede 82 mm

n   Profiel met 7 isolatiekamers

n   Beglazing tot 52 mm

n   Ruime keuze aan kleuren

n   Uw-waarde tot 0,81 W/(m²K) afhankelijk 
van de beglazing

Afwerking deuren en ramen
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S 150 
Is een oplossing voor wie een eenvoudig 
geïsoleerd en betaalbaar schuifsysteem 
zoekt.  Dit systeem onderscheidt zich door 
zijn goede thermische eigenschappen en zijn 
gebruiksgemak.

CT 70 HS
Hefschuifraam voor terrassen, balkons en veranda’s. 
De aluminium dorpel met thermische isolatie is zo 
ontworpen dat hij volledig in de grond kan worden 
geïntegreerd en zo een zachte, obstakelvrije 
doorgang naar buiten vormt. Dit schuifraam heeft 
zeer goede thermische isolerende eigenschappen 
met een Uf-waarde van 1,5 W/(m²K) en inbraak-
bestendigheid tot RC2.

n   Economische en rationele uitvoering dankzij 
het omlopend kozijnkader van gelast pvc

n   Inbouwdiepte 150 mm

n   Vleugel 70 mm met 3 kamers

n   Beglazing tot 40 mm

n   Vleugelgewicht tot 250 kg

n   Hoge dichtheid dankzij de twee omlopende 
borsteldichtingen en de vleugelopdek

n   Eenvoudig te gebruiken, zelfs met grote 
vleugels

n   Inbraakwerend centraal verhakingsprofiel 
van aluminium

n   Uw-waarde tot 1,3 W/(m²K) afhankelijk 
van de beglazing

n   Hefschuifsysteem met smalle profielen

n   Inbouwdiepte 167 mm

n   Vleugel 70 mm met 3 kamers

n   Beglazing tot 40 mm

n   Vleugelgewicht tot 440 kg

n   Uitermate geschikt voor het maken van 
grote schuiframen

n   Thermisch onderbroken dorpel van 
geanodiseerd aluminium

n   Dorpel geschikt voor personen met 
beperkte mobiliteit

n   RC2-norm beschikbaar voor optimale 
veiligheid

n   Uw-waarde tot 1,3 W/(m²K) afhankelijk 
van de beglazing



n   Inbouwdiepte 194 mm

n   Vleugel 82 mm met 4 kamers

n   Beglazing tot 52 mm

n   Vleugelgewicht tot 440 kg

n   Uitstekende akoestische isolatie (tot 42 dB)

n   Thermisch onderbroken dorpel van 
geanodiseerd aluminium

n   RC2-norm beschikbaar voor optimale 
veiligheid

n   Uw-waarde tot 1,2 W/(m²K) afhankelijk 
van de beglazing

.

LIVING SLIDE 
Maak kennis met de talloze mogelijkheden 
die een hefschuifraam uit de Schüco Living-
reeks biedt om uw bouwideeën vorm te geven. 
Dankzij de dorpel en de thermisch onderbroken 
versterkingen haalt dit systeem uitzonderlijke 
isolatiewaarden. Het laat toe om grote ramen 
te bouwen met een vleugelgewicht tot 400 kg. 
De EPDM-dichtingen garanderen een optimale 
dichtheid en meer duurzaamheid. 

Afwerking schuiframen
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INNOVATIEVE
VENTILATIESYSTEMEN

VENTILATIE- 
ROOSTERS



VENTILATIE- 
ROOSTERS

Belgium

Belgium

Belgium
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n   Isolatie in alle 
modellen voor de 
akoestiek

n   2 modellen met 3 
debietniveaus elk

n   INVISIVENT AIR voor 
een natuurlijke ventilatie

n   INVISIVENT COMFORT voor een 
gecontroleerde ventilatie via mechanische 
extractie van het type Healthbox 3.0 

Zelfregelend op 
de beglazing
n   AR 75 is ontworpen 

voormontage op de 
beglazing 

n   AR 75 kan ook met 
extra profielen tussen 
de dwarsregels 
worden gemonteerd

n   AR 75 laat 4 verschillende debieten toe 

Met klep boven 
het raam
n   Met INVISIVENT 

ventileert u in stijl 

n   Door het achter slag 
en boven het raam 
te plaatsen, is het 
ventilatierooster 
bijna onzichtbaar van 
buitenaf 

n   De zelfregelende klep garandeert de 
tochtvrije aanvoer van verse lucht

Met klep op 
de beglazing
n   THM 90 is een vlak 

ventilatierooster voor 
schuiframen

n   THM 90 kan op of 
onder de beglazing 
of tussen de 
dwarsregels worden 
gemonteerd 

n   THM 90 is enkel geschikt voor gebruik op 
het gelijkvloers
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RS Aérateurs à clapet au-dessus du châssis.
Klepventilatieroosters op het raam.

Aérateurs à clapet sur vitrage.
Klepventilatieroosters op het glas.

Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis .
Akoestische klepventilatieroosters op het raam.

Aérateurs autoréglables sur vitrage.
Zelfregelend ventilatieroosters op het glas.

Autres modèles sur demande. / Ander modellen op aanvraag.

L’INVISIVENT vous permet de ventiler avec style.
La pose derrière la battée et au-dessus du châssis rend 
l’aérateur quasi invisible de l’extérieur.
Le clapet autoréglable garantit l’amenée d’air frais sans 
courant d’air.

Le THM 90 est un aérateur plat.
Le THM 90 peut être monté sur le vitrage, en-dessous 
du vitrage ou entre traverses.
Le THM 90 est seulement approprié pour usage un au 
rez-de-chaussée.

L’ INVISIVENT AK est la version acoustique de l’In-
visivent. La présence de différents types de mousse 
permet 4 niveaux d’affaiblissement acoustique (Basic, 
High, Ultra ou Extreme).

L’AR 75 a été développé pour un montage sur vitrage.
L’ AR75 peut également être monté entre traverses 
moyennant l’utilisation de profi ls supplémentaires.
L’ AR75 permet d’atteindre 4 débits différents

De INVISIVENT maakt stijlvol ventileren mogelijk.
De verborgen installatie achter slag en bovenop 
het raamprofi el zorgt er voor dat de Invisivent bijna 
onzichtbaar is van buitenaf.

De THM 90 is een volledig vlak raamrooster. De 
THM 90 kan zowel op het glas, onderaan het raam 
of tussen Profi elen geplaatst worden. De THM 90 
is enkel geschikt voor plaatsing op het gelijkvloers.

De INVISIVENT AK is de akoestische variant van de 
Invisivent. De aanwezigheid van verschillende types 
geluiddempende mousse in het binnenprofi el zorgt 
voor 4 mogelijke niveaus van geluiddemping (Basic, 
High, Ultra of Extreme)

De AR75 werd ontworpen voor installatie op het glas. 
De AR 75 kan ook tussen traverse geplaatst woorden 
door middel van  een bijkomstig traverseprofi el.
De AR 75 is een ventilatierooster met 4 verschillende 
debieten.
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Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis .
Akoestische klepventilatieroosters op het raam.

Aérateurs autoréglables sur vitrage.
Zelfregelend ventilatieroosters op het glas.

Autres modèles sur demande. / Ander modellen op aanvraag.

L’INVISIVENT vous permet de ventiler avec style.
La pose derrière la battée et au-dessus du châssis rend 
l’aérateur quasi invisible de l’extérieur.
Le clapet autoréglable garantit l’amenée d’air frais sans 
courant d’air.

Le THM 90 est un aérateur plat.
Le THM 90 peut être monté sur le vitrage, en-dessous 
du vitrage ou entre traverses.
Le THM 90 est seulement approprié pour usage un au 
rez-de-chaussée.

L’ INVISIVENT AK est la version acoustique de l’In-
visivent. La présence de différents types de mousse 
permet 4 niveaux d’affaiblissement acoustique (Basic, 
High, Ultra ou Extreme).

L’AR 75 a été développé pour un montage sur vitrage.
L’ AR75 peut également être monté entre traverses 
moyennant l’utilisation de profi ls supplémentaires.
L’ AR75 permet d’atteindre 4 débits différents

De INVISIVENT maakt stijlvol ventileren mogelijk.
De verborgen installatie achter slag en bovenop 
het raamprofi el zorgt er voor dat de Invisivent bijna 
onzichtbaar is van buitenaf.

De THM 90 is een volledig vlak raamrooster. De 
THM 90 kan zowel op het glas, onderaan het raam 
of tussen Profi elen geplaatst worden. De THM 90 
is enkel geschikt voor plaatsing op het gelijkvloers.

De INVISIVENT AK is de akoestische variant van de 
Invisivent. De aanwezigheid van verschillende types 
geluiddempende mousse in het binnenprofi el zorgt 
voor 4 mogelijke niveaus van geluiddemping (Basic, 
High, Ultra of Extreme)

De AR75 werd ontworpen voor installatie op het glas. 
De AR 75 kan ook tussen traverse geplaatst woorden 
door middel van  een bijkomstig traverseprofi el.
De AR 75 is een ventilatierooster met 4 verschillende 
debieten.
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ROLLUIK MET 
MINIKAST

n  Ook beschikbaar in kwartrond en 
halfrond uitvoering

n  Rechte of afgeronde geleider

n  Rolluikblad van geïsoleerde aluminium 
latten van 37, 42 of 55 mm

n  Kast, geleiders en onderlat beschikbaar in 
alle RAL-kleuren en in goudeikafwerking

n  Rolluikblad in 16 RAL-kleuren en 
6 houtafwerkingen

n  Bediening met lint, automatisch of met 
motor

n  Opbouwkast met standaard thermische 
en akoestische isolatie A1 

n  Rechte geleider (61 x 41 mm)

n  Rolluikblad van geïsoleerde aluminium 
latten van 37 of 42 mm

n  Kast en geleiders beschikbaar in wit (in de 
massa gekleurd) en 48 folies

n  Rolluikblad in 16 RAL-kleuren en 
6 houtafwerkingen

n  Bediening met lint, automatisch 
of met motor

OPBOUWROLLUIK
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Volet mini-caisson tronqué imitation bois chêne 
doré (également disponible en ¼ rond et rond)
Voorzetrolluik met afgeknotte mini-rolluikkast

in imitatie gouden eik 
(ook beschikbaar in ¼ rond en rond)

Volet mini-caisson tronqué bicolore brun et brun 
foncé (également disponible en ¼ rond et rond)
Voorzetrolluik met afgeknotte mini-rolluikkast

bestaande uit twee kleuren: bruin en donkerbruin 
(ook beschikbaar in ¼ rond en rond)

Volet monobloc imitation bois chêne doré (dispo-
nible avec différent type d’isolant acoustique et thermique)
Opbouwrolluik uit één stuk vervaardigd in imitatie 

gouden eik (beschikbaar met verschillende types 
akoestische en thermische isolaties)

Une porte de garage moderne se doit d’être écologique, 
sûre, durable et d’offrir un maximum de confort.
Elles sont développées dans le respect des dernières 
normes européennes en matière de sécurité et de 
fabrication (EN 13241-1).
Les panneaux de nos portes sont réalisés à partir d’une 
double tôle d’acier galvanisé avec en son centre une 
isolation en mousse de polyuréthane ignifugée. Cette 
isolation fournit à votre garage une protection optimale 
contre les variations de températures extérieures et évite 
ainsi toute déperdition d’énergie. Grâce à leur profil et à 

la quincaillerie anti-pince-doigts, nos portes sectionnelles 
offrent une meilleure protection contre les blessures et sont 
également équipées d’un dispositif antichute en cas de 
rupture des ressorts.
Enfin, l’avantage principal de la porte sectionnelle est son 
aspect pratique: elle s’ouvre verticalement, pour se loger 
parallèlement au plafond et libérer un maximum d’espace 
à l’intérieur et à l’extérieur du garage. Un atout que l’on 
apprécie tout particulièrement lorsque l’entrée de celui-ci 
donne le long d’un trottoir ou directement sur la route.

Een moderne garagepoort moet ecologisch, veilig en duur-
zaam zijn en tegelijkertijd een maximum aan comfort bieden.

Onze sectionale poorten worden ontwikkeld in 
overeenstemming met de laatst geldende Europese 
normen op vlak van veiligheid en voor de fabricatie (EN 
13241-1).
De panelen van onze poorten worden gemaakt uit een 
dubbele gegalvaniseerde staalplaat met in het midden een 
isolatielaag van brandwerend polyurethaanschuim. 
Deze isolatie biedt uw garage een optimale bescherming 
tegen de temperatuurschommelingen en vermijdt zo elk 
energieverlies. 

Dankzij hun profiel en het hang- en sluitwerk met 
beschermingssysteem voor de vingers bieden onze 
sectionale poorten een maximale bescherming 
tegen verwondingen en ze zijn ook uitgerust met een 
valbeveiligingssysteem voor het geval dat de veren breken.
Het belangrijkste voordeel van de sectionale poort is het 
praktisch aspect: de poort opent verticaal, om dan parallel 
aan het plafond tot stilstand te komen en zo veel mogelijk 
plaats vrij te maken zowel binnen als buiten de garage. 
Dit is een voordeel dat bijzonder geapprecieerd wordt 
wanneer de ingang van de garage zich langs een voetpad 
bevindt of rechtstreeks op de rijbaan uitgeeft.

Volets / Rolluiken

Portes sectionnelles 
Onze sectionale poorten

notre gamme s’étend du simple volet à sangle 
traditionnel, en passant par les modèles électriques 
filaires ou radios jusqu’à vous offrir une domotisation 
complète de votre installation de volets. 

Celle-ci peut désormais être pilotée par un 
smartphone ou une tablette, que vous soyez chez 
vous ou ailleurs.

Ons gamma bestaat immers uit eenvoudige rolluiken met 
een traditioneel rolluiklint, de elektronische modellen 
met draadbediening of met draadloze bediening en 
verder een rolluikinstallatie die volledig bedienbaar is 
met behulp van domotica. 

Deze laatste kan bediend worden met een smartphone 
of een tablet, of u nu thuis bent of niet.
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STAP DE DEUR UIT 
EN DE WERELD IN…  

MAAK KENNIS MET  
ONS RUIME 
AANBOD DEUREN 
OP MAAT, 
PRECIES ZOALS U 
ZE WENST. 
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GEEF UW WONING
EEN WARME 
UITSTRALING



HOUTEN DEUREN
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DE TROEVEN VAN 
ONZE DEUREN
n   In drie dimensies verstelbare scharnieren 

ogen niet alleen mooi, maar zijn ook 
functioneel

n   Doorlopende KFV-sluitplaat uit één stuk, 
uitermate robuust en stevig

n   KFV-veiligheidssluiting met 2 haken 
en pennen voor een zeer hoge 
inbraakwerendheid en permanente 
dichtheid

n   Invulpaneel met kern van kurk, goed voor 
een isolatiewaarde van 0,94 tot 1,5 W/(m²K) 
afhankelijk van de dikte

n   Automatische tochtafsluiter 

n   Cilinderslot met 3 sleutels

n   Ruime keuze deurkrukken

n   Andere opties op aanvraag

Wij kunnen uw deur op maat maken, precies 
zoals u ze wenst. Neem dus zeker met ons 
contact op. Onze experts geven u graag advies.



Enkele voorbeelden
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POLLUX

HELLAS

EROS

APHRODITE

Rainuré

Gegroefd

1 Plate Bande

1 Platband

2 Plates Bandes

2 Platbanden

1 Plate Bande
+ Moulure

1 Platband + Mouluren

HELENA

APOLLO

THEMIS

LUNA

PENELOPE

ODYSSEUS

HERCULES

POSEIDON

DELPHI 

ADONIS 

ANDROMEDA

Uw project op maat
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46 - HERCULES

17 - ADRIANE 18 - EROS 19 - ODYSSEUS 20 - THEMIS 21 - HERMES

22 - APPOLO1 22 - APPOLO2 ANDROMEDA 24 - HADES NESTOR

29 - KRONOS 30 - RHEA 31 - ZEUS 32 - PLATO ROMULU

DELPHI 39 - DIONYS 42 - HERA 43 - ADONIS
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CREATIEF EN 
ESTHETISCH PVC 
LAAT UW FANTASIE 
DE VRIJE LOOP.



PVC DEUREN
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TROEVEN VAN ONZE 
DEUREN
n   In drie dimensies verstelbare scharnieren 

ogen niet alleen mooi, maar zijn ook 
functioneel

n   Veiligheidssluiting met 2 haken voor 
een zeer hoge inbraakwerendheid en 
permanente dichtheid

n   Vlak invulpaneel met XPS-kern, goed voor 
een isolatiewaarde van 0,72 W/(m²K)

n   Decoratief invulpaneel uit het Harinck-
gamma met Thermimax-kern, goed voor 
een isolatiewaarde van 1,1 W/(m²K)

n   Automatische tochtafsluiter 

n   Cilinderslot met 3 sleutels

n   Ruime keuze deurkrukken

n   Andere opties op aanvraag

Ruim aanbod panelen. Neem dus zeker met ons 
contact op. Onze experts geven u graag advies.
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MONTY-gamma

SOLINOX-gamma

ALUFIX-gamma

RAINURE-gamma

LIGHT DESIGN-gamma

PROGRESS-gamma

TOPLINE-gamma

MONDIAL-gamma

IMAGINE-gamma

SOLO-gamma 

BASIC-gamma 

EQUI-gamma

54



S
ec

ti
on

aa
lp

oo
rt

en



ONZE GARAGEPOORTEN 
Een moderne garagepoort moet ecologisch, veilig en duurzaam zijn en maximaal comfort 
bieden.

Wij ontwikkelen ze in overeenstemming met de nieuwste Europese veiligheids- en 
productienormen (EN 13241-1).

De panelen van onze garagepoorten zijn gemaakt van dubbel verzinkte staalplaat met 
daartussen brandwerende polyurethaanschuimisolatie. Deze isolatie biedt uw garage 
een optimale bescherming tegen schommelingen in buitentemperatuur en vermijdt 
zo elk energieverlies. Dankzij hun profiel en vingerbeschermingsbeslag bieden onze 
sectionaalpoorten een betere bescherming tegen verwondingen. Ze zijn bovendien 
uitgerust met een valbeveiliging als de veren zouden breken.

Het belangrijkste voordeel van de sectionaalpoort is tot slot dat deze heel 
gebruiksvriendelijk is: de poort schuift naar boven en hangt parallel met het plafond om 
zo veel mogelijk plaats vrij te laten in en buiten de garage. Een troef die gewaardeerd 
wordt wanneer de garage aan een voetpad of pal aan de weg ligt.
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GEWAARBORGDE 
KWALITEIT TOT IN 
DE KLEINSTE
DETAILS

WIJ BESTEDEN 
AL ONZE 
AANDACHT AAN 
ONZE 
AFWERKINGEN. 
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DE AFWERKING 
BEPAALT DE KWALITEIT 
VAN EEN RAAM



BESLAG
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TROEVEN VAN ONS 
BESLAG
n   INDIVIDUELE BESCHERMING

Dankzij hun modulair ontwerp kunnen wij het 
veiligheidsniveau van de sluitplaten helemaal op 
uw wensen afstemmen. 
Het RAL-label voor sloten en beslag bevestigt 
ook het hoge weerstandsniveau. 

n   EENVOUDIGE REGELING

Het ActivPilot-raambeslag heeft een nieuw 
sluitsysteem op basis van een achthoekige 
sluitnok. Zo kunt u de sluiting snel handmatig 
instellen. 
Het sluitpunt vangt de spanningsschommelingen 
van de sponning automatisch op.

n   HOGE KWALITEIT

Alle ActivPilot-beslag heeft een 
oppervlaktebehandeling ondergaan op basis 
van nanotechnologie. Die behandeling maakt 
het beslag uitermate bestendig tegen invloeden 
van buitenaf.  
De meeste Winkhaus-elementen zijn klasse 5 
gecertificeerd conform de ISO92227 EN 1670-
norm.

.

n   ENERGIEBESPARING

Met het meervoudige ventilatiesysteem kunt 
u de vleugel in verschillende posities zetten, 
zodat u snel en eenvoudig kunt verluchten. Dit 
maakt een permanente aanvoer van verse lucht 
mogelijk zonder noemenswaardig energieverlies. 
Dat is niet alleen goed voor uw gezondheid, 
maar ook voor uw portemonnee. 

n   KNAP DESIGN

Met hun fraaie beslagdesign onderscheiden de 
ramen zich op een positieve manier van andere 
ramen op de markt. Geef uw ramen meer 
waarde met ActivPilot van Winkhaus.

n   SNEL BETER UITGERUST

U kunt het innovatieve modulaire ActivPilot-
systeem eenvoudig uitbreiden en extra 
mogelijkheden toevoegen. Gebruik deze flexibele 
extra mogelijkheden en ga voor een heel nieuw 
gevoel van welbevinden.
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1. Protection individuelle
Le concept modulaire des gâches per-
met d‘individualiser le niveau de sécuri-
té. Le haut niveau de résistance est aussi
confi rmé par le label RAL valable pour les 
serrures et les ferrures. 

1. Individuele bescherming
Het modulaire raamonderdelenconcept 
maakt een op individuele wensen afgestemd 
veiligheidsniveau mogelijk. De hoogwaardi-
ge en solide kwaliteit is gegarandeerd door 
het RAL-keurmerk voor sloten en beslag. 

2. Ajustement aisé
La garniture pour fenêtres activ Pilot dis-
pose d‘un nouveau système de fermeture 
basé sur un galet de verrouillage novateur 
de forme octogonale. Ce dernier peut être 
réglé à la main et permet un réglage aisé du 
joint de fermeture.
Les tolérances du jeu de feuillure sont auto-
matiquement absorbées de par la concep-
tion du point de verrouillage.

2. Eenvoudige afstelling
Het activPilot vensterbeslag beschikt over 
een nieuw sluitsysteem dat op een nieuwe 
achtkantsluitnok gebaseerd is. Deze laat 
zich handmatig verstellen en maakt zo een 
eenvoudige instelling van de sluiting moge-
lijk. Sponningtoleranties worden vergaand 
automatisch opgevangen.

3. Haute qualité
L‘essai de vieillissement RAL permet de 
confi rmer la qualité de la ferrure Winkhaus. 
Il vous garantira l‘acquisition d‘un produit 
d‘une longue durée de vie.

3. Hoge kwaliteit
Het hoge kwaliteitsniveau van het Winkhaus 
activPilot beslag wordt bevestigd door de 
RAL levensduurcertifi cering. Het biedt u de 
zekerheid dat u een duurzaam kwaliteits-
product koopt.

4. Economie d‘énergie 
Le dispositif de ventilation multiple permet 
différentes positions de l‘ouvrant et donc 
une aération rapide et facile à régler. Ceci 
permet un apport d‘air frais permanent sans 
perte d‘énergie signifi cative.
Ceci protège non seulement votre santé, 
mais également votre portemonnaie.

4. Energiebesparing
De meervoudige ventilatiestand maakt 
verschillende kipstanden van het raam mo-
gelijk, waardoor de ruimteventilatie snel 
en eenvoudig regelbaar is. Op die manier 
wordt een regelmatige toevoer van frisse 
lucht zonder veel energieverlies mogelijk. 
Dat beschermt niet alleen uw gezondheid, 
maar ook uw portemonnee.

5. Beau design
Le design agréable des garnitures permet 
aux fenêtres de se distinguer positivement 
par rapport à la majorité des fenêtres com-
mercialisées sur le marché. Valorisez votre 
fenêtre avec l‘activPilot de Winkhaus.

5. Knap design
Het aantrekkelijke design van de beslage-
lementen geeft het venster iets extra‘s en 
onderscheidt het in positieve zin van de 
„grauwe massa“. Winkhaus activPilot geeft 
en meer waarde aan je ramen.

6. Augmentation aisée des équipements
Le système modulaire innovant de l‘activPi-
lot peut être facilement complété et offre 
ainsi des fonctions supplémentaires. Utilisez 
également ces possibilités de complément 
fl exibles pour un tout nouveau sentiment 
de bien-être.

6. Flexibele inbouw achteraf
Het innovatieve modulaire activ Pilot 
systeem laat zich gemakkelijk uitbreiden 
en maakt daarbij meerdere functies mo-
gelijk. Maak gebruik van deze fl exibele uit-
breidingsmogelijkheden voor een volledig 
nieuw woon en welzijnsgevoel.
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Quincaillerie RC2 en standard
Veiligheidsbeslag RC2 standaard

RC2
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ESTHETISCH TOT 
IN DE KLEINSTE DETAILS



TOEBEHOREN

Belgium

Belgium

Belgium
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EMAC BELGIUM 
Biedt u een ruim aanbod trekkers, krukken en cilinderplaten aan. 

Hebt u een idee of een specifieke wens? 
Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Onze experten geven u graag advies. 

Raamkrukken

Trekkers Cilinderplaten

Brievenbussen 

Deurkrukken
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VOEL U HELEMAAL THUIS 
MET EEN FANTASTISCH
UITZICHT OP DE 
BUITENWERELD



BEGLAZING

Belgium

Belgium

Belgium
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STANDARDS
UltraOne 
1,0 W/(m2K)

n   Zwarte performante thermische 
afstandshouder 0,041 W/mK

OPTIES

n   Dubbel of driedubbel glas

n   Aluminium afstandshouder of Swisspacer

n   Gelaagd of gehard

n   Zonwerend

n   Akoestisch

n   Bedrukt (zie voorbeeld)

n   Gezandstraald in een patroon

n   Geïntegreerde kruisindeling in dezelfde kleur

Opmerking: de thermische waarden verschillen 
naargelang de samenstelling van het glas.



DECORATIEF

Delta helder Delta mat

Niagara helder

Oceaan helder

Gothic helderNiagara mat

Chinchilla helder Bamboe helder

Kathedraal

Crepi helder
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BETERE 
THERMISCHE 
ISOLATIE
Ze laat toe om uw verwarmingskosten 
onmiddellijk te verlagen. U voelt deze 
besparingen in uw portemonnee en draagt 
door de lagere CO2-uitstoot ook bij aan het 
behoud van het milieu.

VEILIGER
Uw huis is beschermd, uw waardevolle 
eigendommen zijn veilig. Een raam is bij een 
inbraak vaak het zwakste punt van een huis 
waarlangs inbrekers gemakkelijk toegang 
vinden. Met moderne technieken en de 
combinatie van materialen zijn wij erin geslaagd 
een hoogwaardig veiligheidsconcept op punt 
te stellen dat u kunt aanpassen aan uw eigen 
wensen.



COMFORTABELER
Nieuwe ramen verhogen uw wooncomfort. Hun bouwwijze en de gebruikte materialen bieden ook een 
heel doeltreffende akoestische bescherming. 

ESTHETISCH DESIGN
EMAC-ramen zullen u weten te verleiden met hun 
tijdloze lijnen en hun dunne profielen. Ze nemen 
de bouwstijl over en trekken die consequent door 
met hun ruime aanbod aan afwerking in RAL- en 
NCS-kleuren en beits. 

100% BELGISCHE PRODUCTIE
Een modern raam vervult vandaag meer functies 
en vereist naast moderne productiemiddelen 
hoogopgeleid personeel en een partnernetwerk 
dat antwoord geeft op al uw vragen en toekijkt 
op de kwaliteit tot in de kleinste details.
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WIJ 
PRODUCEREN 
MET RESPECT. 
EMAC Belgium is zich bewust van de 

milieuproblematiek en van sociale en 

economische impact ervan. Daarom gebruikt 

het alleen houtsoorten met een FSC©- en 

PEFC-label.

EMAC Belgium is sinds 2013 houder van de 

conformiteitscertificaten WB-CoC-001226 

en WOOD.BE CoC-001225 uitgereikt door 

WOOD.BE.

Ons schrijnwerk voldoet aan de eisen van 

de FSC©- en PEFC-label, afhankelijk van 

de gevraagde houtsoort, en dit zonder 

meerprijs.

FSC®  C115143

Het kenmerk voor
verantwoord bosbeheer
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