
KOZIJNEN, RAMEN, 
DEUREN EN SCHUIFPUIEN



Kies voor ramen, deuren, tuinkamers, schuif-  

en vouwdeuren van Reynaers en je kiest  

voor onbegrensde mogelijkheden. Meer dan  

650 kleuren, modern of juist in jaren ‘30-stijl.  

Precies wat jij mooi vindt. Met aluminium kies  

je ook voor onderhoudsarm, optimale isolatie  

en 100% duurzaam. Kijk voor inspiratie ook  

op reynaers.nl/particulieren.

Bij Reynaers heb je écht iets te kiezen: glanzend, mat of 
metallic. En als je aan de buitenkant van je huis een andere 
kleur wilt dan binnen, dan is dat ook geen enkel probleem. 
Je kunt kiezen uit verschillende afwerkingen: gelakt (met 
een gladde toplaag) of geanodiseerd. In dat geval blijf je  
de oorspronkelijke structuur van het aluminium zien.

Wist je dat aluminium keer op keer voor 
100% en zonder kwaliteitsverlies gerecycled 
kan worden? Dat is goed voor het milieu!

BIJNA ALLES  
IS MOGELIJK



Isolatie is belangrijk, maar ventilatie ook. Frisse lucht is 
gezond. Ramen en deuren van Reynaers kunnen op allerlei 
manier open en dicht: draaien, kiepen, schuiven en vouwen. 
Kies de draairichting die past bij jouw huis en maak optimaal 
gebruik van de ruimte. Ook zijn er verschillende manieren om 
extra ventilatie in te bouwen. Overleg met de vakman over  
de beste optie voor jou. Laat de frisse lucht maar binnen!

Kies een kruk in chique RVS-look  
of juist in de kleur van je kozijn.VENTILEREN 

IS GEZOND



   

  Je vindt altijd een profiel dat bij je  
huis past: modern of juist klassiek.

  Je bespaart op je energierekening.

  Je kunt kiezen uit meer dan 650 
kleuren, voor binnen én buiten.

  Je kiest voor veiligheid en het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

  Je doet écht duurzaam: aluminium is 
oneindig en zonder kwaliteitsverlies 
herbruikbaar.

  Afgezien van schoonmaken, heb je geen 
onderhoud aan je kozijnen.

  Je hoeft nooit meer te schilderen!

Je creëert meerwaarde voor je huis.

VEILIG WONEN
Reynaers ramen, deuren en kozijnen zijn 

uiterst veilig, alleen al door de stevigheid  

van het basismateriaal aluminium. 

Daarnaast kun je kiezen uit een breed assortiment 
speciaal ontworpen veiligheids beslag en sloten met 
een driepunts- of een vijfpuntssluiting. Voor nog meer 
veiligheid zijn ramen en deuren aan te passen met 
inbraak werend beslag en speciale glaslatten.

Reynaers systemen voldoen aan het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen en zijn getest volgens de prestatie-eisen 
van het bouwbesluit. In dat besluit staan verschillende 
normen, zoals weerstandsklasse 2 en 3, die helpen 
inbrekers buiten de deur te houden.

8 GOEDE REDENEN OM TE KIEZEN 
VOOR ALUMINIUM:

Kies voor gemak: aluminium kozijnen 
hoef je nooit meer te schilderen.



buitenkamer

middendichting
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versterkte
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binnenkamer

akoestische
dichting

Met kozijnen van Reynaers zit je goed. Aluminium is  
een oersterk materiaal dat niet krimpt, kiert of scheurt. 
Tochten is er dus niet bij. In het plaatje hiernaast zie  
je hoe Reynaers-profielen kou en geluid buiten houden,  
en de warmte binnen. Tip: laat je goed voorlichten over 
het juiste glas. Hiermee kun je ook energie besparen  
en glas is ook heel bepalend voor het comfort in huis. 
Reynaers kozijnen isoleren op 3 manieren:

•  Thermische isolatie: minder stoken als het koud is  
en lekker koel in de zomer.

• Akoestische isolatie: geen last van geluid.
•  Water- en winddichtheid: goed beschermd tegen  

guur weer.

Superisolatie! Als het buiten vriest,  
zit je er binnen lekker warm bij.

EEN LAGERE ENERGIEREKENING, WIE WIL DAT NIET? 

ER IS ALTIJD EEN STIJL DIE PAST BIJ JOUW HUIS
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Je vindt Reynaers kozijnen bij specialisten  

die stuk voor stuk al jaren in het vak zitten. 

Dat geeft vertrouwen. Deze Reynaers 

partners onderscheiden zich door kennis, 

ervaring en service. 

Wil je inspiratie opdoen en/of een vrijblijvende offerte 
ontvangen? Breng een bezoek aan de showroom in 
jouw buurt. Kijk voor adressen en informatie op 
reynaers.nl/particulieren en klik op showrooms.

Laat je inspireren! Kijk op 
@reynaersnederland of #thuisbij.

Tip: wat vind jij mooi? Maak een moodboard 
en neem het mee naar de showroom!

WIJ KIEZEN OOK VOOR 
ZEKERHEID

10 JAAR SYSTEEMGARANTIE
Met aluminium kies je ook voor zekerheid. Reynaers geeft een systeemgarantie  

van 10 jaar op alle profielen.


