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Inspiratie maakt alles mogelijk. Uw eigen droomhuis, sfeer, ruimte 

en kleur. Reynaers geeft u alle ruimte met aluminium ramen, deuren 

en serres in de meest uiteenlopende vormen en stijlen. Strak of juist 

klassiek, in meer dan 650 kleuren en voor alle soorten huizen. 

Perfect geïsoleerd en gemaakt voor leefcomfort. Dat is het resultaat 

van meer dan 40 jaar ervaring, een eigen researchcenter en liefde 

voor het vak. Wij wensen u veel inspiratie en woonplezier!
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EENS ALUMINIUM, ALTIJD ALUMINIUM

Aluminium is enorm sterk en duurzaam. 

Het doorstaat moeiteloos de invloeden van zonlicht, 

vocht, temperatuurschommelingen of wisselende 

weersomstandigheden. Het vervormt niet, barst niet, 

scheurt niet, roest niet en rot niet. U heeft er bijna 

geen omkijken naar, want alle profielen van Reynaers 

krijgen ook nog een extra behandeling in de vorm van 

een laklaag of door anodisatie. Dat maakt ze vrijwel 

onderhoudsvrij. Van onze aluminium ramen, deuren, 

schuifdeuren en serres kunt u dan ook langer genieten 

dan u ooit voor mogelijk hield.
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DE ALLERBESTE MATERIALEN, UW ZEKERHEID

Wie bouwt of verbouwt, wil zekerheid. Bijvoorbeeld dat 

de gebruikte materialen kwalitatief goed en degelijk zijn. 

Daarom voldoen alle Reynaers producten aan de strenge

ISO-9001 kwaliteitseisen. Daarnaast geven we standaard 

10 jaar systeemgarantie op onze profielen. Dat is een 

zekerheid waarop u kunt bouwen. Of verbouwen.
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MET EEN HART VOOR DE NATUUR...

De zorg voor het milieu is een zorg voor ons allemaal. 

Daarom is het goed om te weten dat aluminium voor 100% 

en zonder verlies van kwaliteit hergebruikt kan worden. 

In alle fasen van het productieproces waakt Reynaers over 

het milieu. We zijn ook actief lid van de stichting Alu-Eco. 

Zo heeft bijna ieder Reynaers product een groen randje. 

Zelfs al is het rood, blauw of paars.
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ISOLATIE

EEN WARM GEVOEL

Uw huis moet sfeer uitstralen: u wilt er iedere dag 

thuiskomen en comfortabel leven. Kou en lawaai houden 

we graag buiten de deur, warmte en gezelligheid juist 

binnen. Daarom zet Reynaers de nieuwste technologieën in 

voor een zo hoog mogelijke isolatiewaarde. En dat merkt u:

•	 Thermische	isolatie:

 u bespaart op uw stookkosten

•	 Akoestische	isolatie:

 u houdt ongewenst geluid buiten de deur

•	 Water-	en	winddichtheid:

	 u bent goed beschermd tegen vocht en tocht
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ISOLATIE

ISOLATIE IN ZIJN BESTE VORM

Aluminium ramen zijn ontworpen om kou buiten 

de deur te houden. Al onze profielen hebben 

een thermische onderbreking tussen de binnen- 

en buitenkant van het profiel. Dat zorgt voor 

een isolatiefactor die varieert van normaal tot 

uitzonderlijk hoog, afhankelijk van de eisen die u stelt. 

De thermische onderbreking van de profielen zorgt er 

ook voor dat u geen last hebt van kou, vocht en tocht.
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CONCEPT SYSTEM®, SUPERIEURE ISOLATIE

Thermische isolatie is een van de vele troeven van 

Concept system®. Dit is een exclusief 3-kamer systeem 

dat Reynaers zelf heeft ontwikkeld. De binnen- en 

buitenkant van een Concept system® profiel worden 

niet alleen van elkaar gescheiden door een thermische 

brug met een hoge isolatiewaarde, maar ook door een 

unieke middendichting. Die bevat extra isolerende 

luchtkamers. Binnen ons Concept system® kiest u uit 

drie systemen met een verschillende isolatiedikte en dus 

ook een eigen isolatiefactor. Bovendien zijn de profielen 

voorzien van een doorlopende akoestische dichting. 

Dat zorgt voor een perfecte geluidsisolatie.
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VEILIGHEID
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EEN GEVOEL VAN GEBORGENHEID

Wérkelijk thuis zijn, begint met een gevoel van veiligheid. 

Aluminium profielen helpen u daarbij, want aluminium is een 

zeer sterk materiaal. Dat is slecht nieuws voor inbrekers, maar  

goed nieuws voor u. Want Reynaers systemen zijn uiterst stevig  

en vormen de perfecte basis voor de veiligheid en geborgenheid  

van u en uw gezin.

VEILIGHEID

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

Reynaers systemen voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

en zijn getest volgens de prestatie-eisen van het bouwbesluit. 

Onze systemen halen de prima score van weerstandsklasse 2, 

mede door toepassing van speciale sloten, scharnieren en profielen.
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VEILIGHEID

VEILIGHEID MET EEN GROTE V

Reynaers profielen zijn uiterst veilig, alleen al door de stevigheid 

van aluminium. Daarnaast kunt u kiezen uit een breed spectrum van 

speciaal ontworpen veiligheidsbeslag en sloten met een driepunts- of 

een vijfpuntssluiting. Voor nog meer veiligheid zijn de meeste ramen 

en deuren aan te passen met inbraakwerend beslag en glaslatten. Het 

vervangen van bestaand glas door veiligheidsglas, van gewone glaslatten 

door speciale glaslatten en van bestaand beslag door veiligheidsbeslag, 

verhoogt de veiligheid altijd. De Reynaers vakman heeft altijd de 

beste oplossing voor uw situatie. Dat is een geruststellend idee.
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KLEUR EN STIJL
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UW EIGEN HUIS, UW EIGEN STIJL

Over smaak valt niet te twisten, iedereen creëert de woonomgeving die 

het beste bij hem of haar past. Kiest u voor sobere basisvormen of voor 

een traditionele rustieke stijl? Houdt u van speelse vormgeving of ziet 

u liever strakke lijnen? Of bent u op zoek naar die ene, speciale kleur? 

Geen enkel probleem: u kiest bij Reynaers uit meer dan 650 kleuren 

en de meest uiteenlopende vormen. U vindt altijd de oplossing die 

bij uw eigen stijl past.
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KLEUR EN STIJL

THUIS IN ELKE STIJL

Afhankelijk van de bouwstijl van uw huis, kan 

aluminium heel subtiel zijn of juist heel uitgesproken. 

Reynaers heeft een zestal basisprofielen waaruit u kunt 

kiezen. De functionele basisvorm is sober en ongecompliceerd, 

maar er zijn vele variaties mogelijk. Heeft u een klassieke 

jaren ’30 woning? Kies dan bijvoorbeeld voor het rustieke 

‘Renaissance’ of voor een profiel met zachte rondingen. 

Modern kan ook.

In de reeks ‘Verborgen Vleugel’ vindt u precies de strakke 

lijnen die u zoekt. Softline, decoratief, robuust of slank, er is 

een aluminium profiel voor iedere stijl en voor ieder soort huis.
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KLEUR EN STIJL

KLEUR BEKENNEN

De kleinste kleurnuances maken vaak een groot verschil. 

Daarom biedt Reynaers meer dan 650 kleuren en 

verschillende afwerkingen: glanzend of mat, metallic of 

gehard. Wist u trouwens dat u bij Reynaers verschillende 

kleuren kunt kiezen voor de binnen- en buitenkant van 

uw ramen? Dat is wat we bedoelen met de vrijheid om 

uw huis kleur te geven. Van binnen én van buiten.
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UW VENSTER OP DE WERELD

Ramen zijn letterlijk uw venster op de wereld 

om u heen, uw visuele contact met de omgeving. 

Het is onze specialiteit om dat contact stijlvol te 

omkaderen. Daarom zijn de Reynaers profielen zelf 

in al hun verscheidenheid al een lust voor het oog. 

Het slanke profiel van onze aluminium kozijnen 

garandeert bovendien een maximale lichtinval. 

En een verrassende blik op de wereld om u heen.
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DEUREN
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DEUREN MET STIJL

De eerste indruk van een huis krijgt u al op het moment 

dat u de deur opendoet. En daarom ontwerpt Reynaers 

een assortiment prachtige deuren, die stuk voor stuk recht 

doen aan de stijl van de woning die u betreedt. Variërend 

van klassiek tot modern. En zoals alle Reynaers systemen 

zijn onze deuren leverbaar in een indrukwekkend pallet aan 

kleuren. Zo opent u ongekende mogelijkheden in uw huis.
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SCHUIF- EN VOUWDEUREN
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BUITEN WORDT BINNEN

Bij Reynaers zoeken we in de eerste plaats naar systemen 

die schoonheid en kwaliteit perfect combineren. 

Onze schuif- en vouwdeuren zijn daarvan een goed 

voorbeeld. Met dergelijke systemen vervaagt de grens 

tussen binnen en buiten en u betrekt de tuin als het 

ware bij de huiskamer. U zult versteld staan van de 

lichtinval en het extra gevoel van ruimte.
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TUINKAMERS EN SERRES
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HAAL DE ZON IN HUIS

Een serre of tuinkamer brengt licht en ruimte in uw huis 

en creëert zo een heerlijke leefomgeving. Stel u het effect 

eens voor op een zonnige dag! Met aluminium is bijna 

alles mogelijk, van de meest eenvoudige tot complexe 

constructies. Ongekend comfortabel en sfeervol. 

Daarom is aluminium het perfecte materiaal voor 

uw serre. Alle stijlen zijn mogelijk: strak, speels, 

modern of juist klassiek. Met een serre of tuinkamer  

van Reynaers haalt u de zon in huis.
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RENOVATIE
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RENOVATIE

RENOVATIE

Renoveren betekent letterlijk vernieuwen of in goede 

staat brengen. Beter dan met aluminium kunt u dat 

eigenlijk niet doen. Wist u dat Reynaers profielen 

maakt voor alle soorten huizen? Modern, maar ook 

voor bijvoorbeeld klassieke jaren ’30 woningen.  

Er is altijd een profiel dat past. U kunt zelfs de kleuren 

van toen kiezen. Helemaal van nu is de kwaliteit van 

aluminium kozijnen, die de vergelijking met hout 

en kunststof glansrijk doorstaat. 

Uw woning was nog nooit in zo’n goede staat.
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WAAROM ALUMINIUM?

DE 11 ZEKERHEDEN VAN ALUMINIUM

Aluminium is een materiaal met ongekende mogelijkheden voor 

nieuwbouw of renovatie. We zetten ze graag voor u op een rij: 

aluminium...

• heeft een lange levensduur

• is bijzonder onderhoudsvriendelijk

• voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen

• is milieuvriendelijk

• is heel sterk en toch licht van gewicht

• heeft een prima prijs-kwaliteitverhouding

• is onbrandbaar

• is verkrijgbaar in meer dan 650 kleuren, voor binnen én buiten

• heeft altijd een kwaliteitsuitstraling

• is verkrijgbaar in 6 stijlen; altijd een die bij u past

• geeft blijvende meerwaarde aan uw huis
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WAAROM REYNAERS?
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AAN DE BASIS VAN UW DROOMHUIS

Reynaers Aluminium maakt zelf geen ramen, deuren 

of serres. En toch is ons werk cruciaal voor de 

kwaliteit ervan. Want we leveren de basisprofielen aan 

gespecialiseerde partners, die het maatwerk voor u 

verzorgen. Reynaers ontwikkelt al meer dan 40 jaar 

systemen en profielen die schoonheid en functionaliteit 

combineren en waarmee architecten en gevelbouwers 

direct aan de slag kunnen. Op die manier geven we uw 

inspiratie de ruimte. En helpen we bij het realiseren 

van uw eigen droomhuis.
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WAAROM REYNAERS?

REYNAERS BIEDT ZEKERHEID

Reynaers werkt permanent en systematisch aan kwaliteit 

en dat geldt voor al onze producten. Alle Reynaers 

producten voldoen aan de strenge ISO-9001 

kwaliteitseisen. Daarnaast geven we standaard 10 jaar 

systeemgarantie op onze profielen. Bovendien garanderen 

de Europese labels Qualicoat en Qualanod de topkwaliteit 

van ons lakwerk en onze afwerking. Reynaers aluminium 

is dus voor het leven.
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UW WONING TOT LEVEN...

Passie is de kern van ons vak, al meer dan 40 jaar. 

Het bepaalt de kwaliteit van onze topproducten die 

al ontelbare gebouwen en woningen een ziel hebben 

gegeven. Want uiteindelijk is dat het doel: uw woning tot 

leven laten komen. En iedere keer dat we daarin slagen 

hebben we onze ambitie waargemaakt.
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VAKMANSCHAP
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VAKMANSCHAP

HET BEWIJS VINDT U IN DE SHOWROOM

Reynaers werkt samen met een aantal gerenommeerde 

en gespecialiseerde gevelbouwers. Stuk voor stuk 

vakmensen die al jaren in het vak zitten. 

Deze Reynaers partners onderscheiden zich door 

kennis, ervaring en service. En zij helpen u tot in het 

kleinste detail bij de keuze voor de juiste producten. 

Bezoek een van de showrooms en overtuig uzelf: 

op Reynaers kun u rekenen.
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MAAK NU UW DROMEN WAAR

Dit inspiratieboek is nog maar een begin. Nu is het aan u. 

Om zelf te ervaren hoe duurzaam aluminium is. Om alle 

kleuren en stijlen met eigen ogen te zien. De Reynaers 

vakman geeft u graag uitleg en advies. Geef uw inspiratie 

de ruimte en maak kennis met de ramen, deuren, serres 

en tuinkamers van uw dromen. Kijk voor adressen op 

aluminium.reynaers.nl
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aluminium.reynaers.nl

REYNAERS B.V.

Maisdijk 7 •  9102

5704 RM Helmond 

t 0492 - 56 10 20 • f 0492 - 56 10 30

info@reynaers.nl


