
Jouw thuis, lichtrijk  
en goed geïsoleerd

Aluminium
ramen en  
deuren 



Welkom thuis!
Aluminium ramen, de perfecte  
afwerking voor jouw huis

Jouw thuis, jouw veilige en knusse cocon waar je samen met je 
gezin, vrienden en familie zóveel mooie momenten beleeft. Winsol 
helpt je graag jouw woning af te werken en een echte thuis te 
creëren,  helemaal op maat van jouw wensen en noden.

Dankzij onze super isolerende aluminium ramen behaalt jouw 
thuis moeiteloos de isolatienormen van vandaag én morgen. Onze 
profielen passen naadloos bij jouw nieuwe of te renoveren woning, 
ongeacht de bouwstijl ervan. En tot slot laten de ultrasmalle 
profielen met meer glas een zee van daglicht binnen, waardoor 
de grens tussen buiten en binnen écht vervaagt.

Wij begeleiden je met plezier doorheen het ganse project, ook na 
de afwerking! Wat rest voor jou is veel tijd om te genieten. En dat 
zonder zorgen voor 10 jaar lang, want zo lang garanderen we je 
Winsol ramen van de allerbeste kwaliteit.



Winsol. Jouw partner  
voor de thuis van je dromen

1. Meer dan 140 jaar ervaring

2. Een afwerking van a tot z

3. Bekroond Belgisch design dat past bij elke 
bouwstijl

4. Jouw ramen en deuren, op maat gemaakt in België

5. Uitgebreid assortiment om je huis & tuin  
af te werken

6. Altijd een Winsol verkooppunt in je buurt

7. Renovatiespecialist waarop je kan (ver)bouwen

8. Standaard Seaside voorbehandeling voor een 
betere corrosiebestendiging

9. 10 jaar lang zonder zorgen dankzij onze garanties

10. Standaard extra veilig en inbraakwerend beslag
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Dáár werken we aan!

Je knus en veilig voelen in je eigen huis, dat is een 
onbetaalbaar gevoel. Bij Winsol doen we er dus alles aan om 
jouw thuis zo veilig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld via uiterst 
stevige ramen en deuren met inbraakwerend beslag en 
veiligheidsglas.

We maken het inbrekers graag moeilijk. Daarom zijn onze 
ramen en buitendeuren inbraakwerend en -vertragend 
dankzij extra meerpuntsluitingen, een stevige verankering in 
de muur en extra paddenstoelnokken die voorkomen dat je 
raam opengewrikt wordt.

Maar daarnaast waken we er ook op dat jij en je gezin onze 
ramen veilig kunnen gebruiken. Dat begint al bij een perfecte 
installatie en afstelling, maar ook de krukken en trekkers en 
het schuifsysteem van je schuifdeuren spelen en rol.

En voor wie wil is er ook veiligheidsglas in een geharde of 
gelaagde uitvoering. Gehard glas wordt thermisch behandeld 
en versplintert na inslag in stukjes zonder scherpe randen. 
Gelaagd glas bevat op zijn beurt een PBV-folie tussen de 
lagen. Daardoor blijft het glas bijeen bij breuk.

“Door onze voetballende 
kindjes kozen we voor gelaagd 
veiligheidsglas. Hierdoor breekt 
het glas van mijn schuifraam niet in 
duizenden gevaarlijke splinters bij 
een ongelukkige inslag.” 
– 
Sara 

Een veilige en beschermde thuis
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Thermische isolatie
Warm in de winter, heerlijk koel in de zomer

De belangrijkste functie van je ramen? De temperatuur binnenshuis 
op peil houden, het ganse jaar door. De isolatiewaarde is belangrijker 
dan ooit, en elke (ver)bouwer moet vandaag aan de EPB- normen 
voldoen. Of misschien wil je wel een energieneutrale woning?

Hou de Uw-waarde in de gaten, want dit cijfer vertelt je hoe 
thermisch isolerend een raam is. Hoe lager de waarde, hoe beter 
en hoe energie zuiniger je woning is. En hoe minder energie er dus 
via je ramen kan ontsnappen. Ontdek op de pagina hiernaast de 3 
essentiële factoren die mee de thermische isolatie van je ramen 
bepalen.

Wist je dat…

... hoe lager de Uw-waarde, hoe beter 
je ramen isoleren? Om de Uw-waarde 
te berekenen houden we rekening 
met de:

• Ug-waarde (glas) 
• Uf-waarde (profiel) 
• afstandshouders tussen het glas 
• afmeting van het raam



De glasoppervlaktes van ramen worden steeds groter. 

Het is dan ook geen verrassing dat de beglazing en de 

afstandshouders of spacers tussen de glasbladen een grote 

rol spelen bij het bepalen van de isolatiegraad van je ramen. 

De Ug-waarde ligt lager bij drievoudig glas en mag maximum 

1.0 W/m²K bedragen volgens de EPB-wetgeving.

Dubbel of drievoudig glas

Kort samengevat: het materiaal, de breedte en de luchtkamers 
in de thermische onderbreking spelen een rol bij het bepalen 
van de isolatiegraad van het profiel (Uf-waarde). Dichtingen 
zorgen ervoor dat je profiel helemaal wind, lucht- en waterdicht 
is. Tegelijkertijd ontsnapt er ook geen warmte van binnen naar 
buiten.

Thermische isolatie en 
afdichting van de profielen 

Maar ook de perfecte installatie en afstelling van het raam 

speelt een rol. Op deze manier voorkomen we dat lucht, water 

en wind door eventuele spleten en kieren je huis binnendringt. 

Bovendien blijft het beslag droog. En geen corrosie betekent 

een langere levensduur van je ramen. 

Een plaatsing tot in de puntjes
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Artica+91

Het meest isolerende  
Winsol raam- en 
deursysteem

De oplossing voor de allerhoogste 
 isolatie-eisen op de markt? Dat is het hoog- 
isolerende Winsol Artica+91 aluminium raam- 
en deursysteem met een vlak en modern 
design.

 ► Geschikt voor super isolerende nieuw- 
en passiefbouw

 ► Beste prestatiekenmerken: isolatie en 
water-, wind- en luchtdichtheid 

 ► Alle types dubbele en drievoudige 
beglazingen

 ► Focus op design: verdoken elementen 
en beslag

Eigenschappen
• Inbouwdiepte kader 82 mm
• Vleugeldiepte 91 mm
• Min. aanzichtbreedte van 108 mm
• Uf-waardes vanaf 0,85 W/m²K
• Uw-waardes vanaf 0,75 W/m²K met 

 drievoudige beglazing Ug 0,5 & WE

82

10
8



Onze ramen zijn hoog-isolerend  
en voldoen dan ook moeiteloos aan 
de EPB- en BEN-normen.

Stilte is goud waard. Akoestisch 
isolerende ramen dempen  
het omgevingslawaai.

Artica+91 is een uiterst stevig 
profielsysteem waardoor grote 
raampartijen perfect mogelijk zijn.
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Allura+81 

Perfect voor zowel  
kleine als grote renovaties 
én nieuwbouw 

De Winsol Allura+81 reeks is een eigentijds 
en modern aluminium raam- en deur-
systeem dat voldoet aan alle hedendaagse 
eisen. De sterke profielen zijn perfect voor 
grote raamafmetingen met maximale glas-
oppervlakte en lichtinval.

 ► Beste prijs/kwaliteitverhouding
 ► Populairste Winsol aluminium ramen, 

bij renovatie én nieuwbouw
 ► Alle types dubbele en drievoudige 

beglazingen
 ► EPB en BEN conform en ideaal voor  

lage-energie woningen

Eigenschappen
• Inbouwdiepte kader 72 mm
• Vleugeldiepte 81 mm
• Min. aanzichtbreedte van 92 mm
• Uf-waardes vanaf 1,34 W/m²K
• Uw-waardes vanaf 1,34 W/m²K  

met dubbele beglazing Ug 1,0 & WE

72

92



Op zoek naar kwalitatieve ramen 
voor elk budget? Allura+81 is de 
populairste keuze.

Onze ramen worden uitvoerig 
getest en voldoen aan de strengste 
normen op het vlak van wind- en 
waterdichtheid.

We maken het inbrekers zo moeilijk 
mogelijk via inbraakvertragend 
buitenschrijnwerk.
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Steellook HI

De look van staal,  
maar voordelen van 
aluminium

Het Steellook HI raam- en deursysteem 
typeert zich door de ultraslanke profielen 
met die authentieke look van weleer. Past 
perfect bij minimalistische architectuur met 
grote glaspartijen, maar ook bij de landelijke 
pastorij- en hoevestijl met kenmerkende 
kleinhoutverdelingen.

 ► Ultraslanke profielen met de look 
van staal

 ► Zowel geschikt voor nieuwbouw 
als renovatie

 ► Past bij elke bouwstijl, van modern tot 
landelijk of klassiek

 ► Alle types dubbele en drievoudige 
beglazingen

Eigenschappen
• Inbouwdiepte kader 94 mm
• Vleugeldiepte 87,50 mm
• Min. aanzichtbreedte van 77 mm 
• Uf-waardes vanaf 1,48 W/m²K
• Uw-waardes vanaf 1,30 W/m²K  

met dubbele beglazing Ug 1,0 & WE

94

77



We zetten in op esthetiek  
via ramen met ultraslanke profielen 
en kleinhoutverdelingen.

Onze ramen worden uitvoerig 
getest en voldoen aan de strengste 
normen op het vlak van wind- en 
waterdichtheid.

We maken het inbrekers zo moeilijk 
mogelijk via inbraakvertragend 
buitenschrijnwerk.
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Creëer jouw knusse en gezellige thuis via aluminium ramen 
met hoge isolatiewaardes en sfeervolle, natuurlijke kleuren. 
Jouw huis straalt rust en een vleugje romantiek uit, waar het 
heerlijk thuiskomen is.

Huiselijk & charmant

Een oplossing  voor elke bouwstijl

Gezelligheid troef bij jou thuis! Deze bouwstijl heeft een 
zachte en warme uitstraling en past perfect tussen het groen 
van de omgeving. Een tikkeltje echt hout of een zwarte touch 
via bv. steellook profielen met kleinhoutverdelingen, maakt 
het plaatje compleet.

Landelijk & pastorij



Een strakke woning zonder tierelantijntjes. Less is more. 
Deze bouwstijl typeert zich via een sober kleurenpalet zoals 
grijs, wit en zwart. De grote ramen met veel glas werken jouw 
thuis af tot een modern en architecturaal geheel.

Modern & minimalistisch

Statige herenhuizen in het hartje van de stad of huizen met 
klassieke en zelfs historische elementen. Jouw thuis heeft 
een rustig en sfeervol kleurenpalet met soms zelfs elegante 
steellook elementen. Samen resulteert dit in een klassevolle 
en luxueuze gevel.

Elegant & klassiek
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IQON

Minimalistisch high-end 
schuifraamsysteem

Ga je voor een exclusieve look met bijna 
onzichtbare profielen en een maximale 
glasoppervlakte? Dan is het minimalistische 
design schuifraam IQON iets voor jou!

 ► In de vloer, muur en plafond 
 weggewerkte profielen

 ► Standaard met drievoudige geharde 
beglazing

 ► Ultraslanke profielen en middenstijl
 ► Uitvoeringsmogelijkheden: 2 of 3 rails, 

vaste of opengaande glas-op-glas hoek, 
manuele of gemotoriseerde bediening

Eigenschappen
• Inbouwdiepte kader 175 mm of 267 mm
• Vleugeldiepte 65 mm
• Min. aanzichtbreedte: 67 mm of 100 mm
• Aanzichtbreedte middenstijl: 25 mm
• Uf-waardes vanaf 1,69 W/m²K
• Uw-waardes vanaf 0,90 W/m²K met 

 drievoudige beglazing Ug 0,5 & WE

Meer weten over IQON?  
Scan de QR code, vul je 
gegevens in en ontvang de 
brochure via e-mail.

175

10
0



We zetten in op een maximale 
lichtinval via ramen   
met ultraslanke profielen. 

Dankzij het stevige profielsysteem 
is IQON perfect voor grote 
schuiframen met een soepele 
bediening.

Met IQON schuiframen voldoe  
je dankzij de drievoudige 
beglazing aan de allerstrengste 
isolatienormen.
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Aurora

Hefschuifraam met  
zóveel mogelijkheden

De Winsol Aurora schuiframen behoren niet 
voor niets tot de meest populaire schuif-
raam systemen. Deze reeks typeert zich 
door het eigentijds en modern ontwerp met 
sterke profielen en hoge isolatiewaardes, 
conform de huidige eisen.

 ► Beste prijs/kwaliteitverhouding
 ► Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
 ► Alle types dubbele en drievoudige 

beglazingen
 ► EPB en BEN conform
 ► Uitvoeringsmogelijkheden: parallel- of 

hefschuif, duo- of monorail, verzonken 
onderregel of plaatsing op de vloer

Eigenschappen
• Inbouwdiepte kader 141 mm
• Vleugeldiepte 63 mm 
• Min. aanzichtbreedte: 133 mm en 50 mm
• Aanzichtbreedtes middenstijl:  

103 mm of 50 mm
• Uf-waardes vanaf 2,40 W/m²K
• Uw-waardes vanaf 1,36 W/m²K  

met dubbele beglazing Ug 1,0 & WE

141

13
3



Op zoek naar een kwalitatief 
schuifraam voor elk budget?  
Aurora is de populairste keuze. 

Onze ramen worden uitvoerig 
getest en voldoen aan de strengste 
normen op het vlak van wind- en 
waterdichtheid.

We maken het inbrekers zo moeilijk 
mogelijk via inbraakvertragend 
buitenschrijnwerk.
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Imperia

Robuust schuifraam voor 
de grootste oppervlaktes

De Winsol Imperia schuiframen met super-
sterke profielen zijn de ideale oplossing voor 
de grootste raamafmetingen. Dit hoog  
iso lerende systeem is ontworpen met het 
oog op een intensief gebruik.

 ► Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
 ► Alle types dubbele en drievoudige 

beglazingen
 ► EPB, BEN en lage-energiewoningen
 ► Voor zeer grote raampartijen
 ► Uitvoeringsmogelijkheden: parallel- of 

hefschuif, duo- of monorail, verzonken 
onderregel of plaatsing op de vloer

Eigenschappen
• Inbouwdiepte kader 159 mm
• Vleugeldiepte 72 mm 
• Min. aanzichtbreedte: 147 mm en 60 mm 
• Aanzichtbreedte middenstijl: 112 mm
• Uf-waardes vanaf 1,89 W/m²K
• Uw-waardes vanaf 0,94 W/m²K met 

drievoudige beglazing Ug 0,5 & WE

159

15
0



Imperia staat voor ultragrote 
schuiframen die tegen een stootje 
kunnen.

Onze ramen zijn hoog-isolerend  
en voldoen dan ook moeiteloos aan 
de EPB- en BEN-normen.

We maken het inbrekers zo moeilijk 
mogelijk via inbraakvertragend 
buitenschrijnwerk.
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De duurzame weg 
van je ramen
Voor, tijdens en na productie

Winsol aluminium ramen, daar geniet je van voor een hele lange tijd! 
Standaard ontvang je 10 jaar garantie op de profielen en kleurhechtheid, 
maar je ramen gaan natuurlijk veel langer mee! Aluminium is sterk, 
makkelijk te onderhouden, roest niet en is bestand tegen uv-licht en 
vocht. Hierdoor is een levensduur van 50 à 60 jaar geen fabeltje.

“Wij bouwen ons huis op een zo milieuvriendelijke 
en energiezuinige manier. Het is dan ook leuk 
om te weten dat onze ramen praktisch volledig 
gerecycleerd kunnen worden en deze dus  
geen grote impact hebben op onze ecologische 
voetafdruk.”
—
Femke



Alles begint bij het gebruik van recycleerbare materialen zodat de 

aluminium ramen en het glas ook na gebruik een nieuwe bestemming 

krijgen. We kunnen tot 95 % van het aluminium recycleren en ook de 

thermische onderbrekingen (stegen) zijn duurzaam. Deze worden 

gemaakt uit PET-flessen, jouw oude water- en frisdrankflesjes dus. 

Hét voordeel van PET? Het is oneindig opnieuw te gebruiken!

Recycleerbare materialen

Jouw ramen komen niet uit een of ander ver land. Nee, ze worden 
allemaal op maat en met de grootste zorg en kennis gemaakt in 
onze productie-eenheid in Izegem. Jij weet van waar jouw ramen 
komen en ze leggen geen duizenden kilometers af op weg naar jou.

100 % Belgische productie 

Winsol aluminium ramen voldoen allemaal aan de huidige bouw- en 

isolatienormen. De thermische isolatie van ramen vergelijk je makkelijk 

via de Uw-waardes. Meer hierover op pagina 6 en 7. Daarnaast investeren 

we ook in de toekomst: via smart home toepassingen om je thuis nóg 

energiezuiniger en veiliger te maken.

Oplossingen voor een energiezuinigere thuis
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Deze realisatie kreeg een 
luxueuze uitstraling met zwart 
en geanodiseerd goud.



Volg de trends of  
doe lekker je eigen ding

Ben je klaar om kleur te bekennen? De kleur van 
je ramen is een belangrijke beslissing, want eens 
gekozen is er geen weg terug. Ga je voor een 
trendkleur zoals mat zwart, dezelfde kleur als je 
garagepoort om een uniform geheel te creëren of 
mogen je ramen wel een beetje opvallen? Of wat 
dacht je van ramen met het kader en de vleugel in 
een andere kleur of een andere tint voor de binnen- 
en buitenkant?

Standaard Seaside 
voorbehandeling

De kleurlak personaliseert 
je ramen, maar beschermt 
tegelijkertijd ook het aluminium 

van de profielen. Wist je dat we bij Winsol nog een 
stapje verder gaan en alle ramen vóór het lakken 
een Seaside voorbehandeling geven? Hierdoor hecht 

Een ruime waaier  
aan kleuren

de lak beter en zijn je ramen beter bestand tegen 
corrosie. We bieden je dan ook graag een garantie 
aan van 10 jaar op de kleurhechting van je aluminium 
ramen.

Exclusieve kleuren  
via poederlak en anodisatie

We volgen de trends op de voet en zorgen er met 
plezier voor dat je de meest gekozen lakkleuren ook 
meteen aan een voordeliger tarief kan bestellen. 

Liever een andere 
RAL-kleur? Dat kan 
natuurlijk ook! Jij kiest 
de kleurafwerking: mat, 
blinkend, structuur of metallic. 

Liever een kleur met een exclusieve en luxueuze 
uitstraling? Onze anodisatiekleuren natuur, goud, 
champagne, koper en zwart geven je raamprofielen 
en je thuis net dat extra tikkeltje cachet.

(*) De finale kleur kan afwijken van deze vertoning.  
Wij raden aan om de kleuren via de stalen in onze showrooms te bekijken.

RAL V9010 
Zuiverwit 
Blinkend 

RAL V7039 S
Kwartsgrijs 
Structuur

RAL V 9010 S
Zuiverwit 
Structuur

RAL V8019 SM
Grijsbruin 
Structuur 
metallic

RAL V7016 S
Antraciet 
Structuur

RAL V9005 S
Gitzwart 
Structuur

RAL V7021 S
Zwartgrijs 
Structuur

RAL V9007 SM
Grijs aluminium 
Structuur 
metallic

De 8 voordeelkleuren van Winsol (*)
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Wist je dat de meesten eerst 
de voordeur kiezen?

De voordeur is het visitekaartje van je woning en geeft 
een belangrijke eerste indruk aan bezoekers. Geen 
wonder dat velen eerst hun zinnen zetten op het 
vinden van de perfecte voordeur en daarna het design 
van de ramen afstemmen op de deur. 

Bij het kiezen van je voordeur kan je alle kanten op. 
Strak en minimalistisch, beglaasd of met extra details 
die jouw woning meer karakter en eigenheid geven. 
Bij Winsol vind je voor elke stijl en elk materiaal de 
perfecte deur. Kies uit meer dan 250 deurpanelen: 
vleugeloverdekkend of met zichtbare vleugel.

De juiste voordeur  
maakt je woning af!



Kom onze aluminium deuren 
ontdekken in de showroom of 
neem ondertussen  al een kijkje 
naar de Winsol Popular-reeks via 
de QR-code.

Te veel keuze is nooit makkelijk. 
Daarom selecteerden wij de 
Winsol Popular collectie met de 40 
voordeligste aluminium voordeuren.
 
Zit jouw droomdeur er niet tussen? 
Geen nood, onze adviseurs zoeken 
graag met je mee.
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Een passende voordeur voor elke bouwstijl. Daar gaan we bij Winsol prat op. 
Daarom hebben we ook een ruime keuze aan verschillende type deuren en 
designs. En wees gerust: onze voor- en buitendeuren zijn standaard voor-
zien van een meerpuntsluiting, veiligheidscilinder en inbraakvertragende 
scharnieren. Optioneel kan je ook nog kiezen voor dievenklauwen.

Een voordeur voor elke stijl

1  Vleugeloverdekkend paneel

 ► Onzichtbare vleugel (kader en  
vleugel vormen 1 naadloos geheel)

 ► Strakke look
 ► Veiliger, want geen aparte vleugel

2  Invulpaneel

 ► Zichtbare vleugel  
(het opengaande deel van de deur)

 ► Traditionele look

3  Beglaasd

 ► Volledig beglaasde vulling, net zoals bij 
ramen, of delen van het paneel in glas

 ► Verschillende types glas: mat, inbraak-
werend veiligheidsglas,…

 ► Laat licht binnen in de gang

3

1

Winsol Aluminium deuren / 29



Beglazing

Alle Winsol aluminium ramen zijn beschikbaar met 
dubbel of driedubbel glas. Hoogrendementsglas 
en driedubbel glas verhogen de isolatiegraad van 

je woning, maar die laatste zorgt wel voor een 
bredere profieldiepte. Daarnaast kan je ook kiezen 

voor zonwerend en gehard of gelaagd veilig-
heidsglas. Geen nood, onze experts adviseren 

je graag bij je glaskeuze.

De final touch 
voor je ramen
We bieden je talloze mogelijkheden om je aluminium ramen af 
te werken, zoals verschillende krukken, beglazing en bijpas-
sende muggenhorren of zonwerende screens. Hiernaast 
lichten we graag een tipje van de sluier op. 

Wil je graag meer informatie over een bepaalde afwerking? 
Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies op 
maat. Ontdek je dichtstbijzijnde Winsol verkooppunt  
via winsol.eu.

Akoestische isolatie

Dankzij de nauwkeurige installatie en het profes-
sioneel afkitten van je nieuwe ramen en deuren glipt 
er geen geluid door kieren en spleten. Woon je aan 
een drukke weg? Dan is akoestisch isolerend glas 
in combinatie met een vast raam een bijkomende 

oplossing. Ook gelaagd glas dempt lawaai.

Voordeelkleuren

Bij Winsol geniet je van een voordeliger tarief 
wanneer je kiest uit de 8 voordeelkleuren 
voor je aluminium ramen. Deze lakkleuren 
volgen de trends, zoals gitzwart, grijsbruin 
en  antracietgrijs. Maar wit is natuurlijk ook 

een optie. Meer info op p. 24-25.



Screens

Doekzonwering of screens houden de warmte 
van de zon buiten, zonder in te boeten op 

 doorkijk en lichtinval. Scan de QR-code en 
ontdek meer over onze screens in  

de aparte brochure.

Rolluiken

Rolluiken zijn een klassieker in veel 
Vlaamse woningen. Bij Winsol kan je terecht 
voor inbouw-, voorzet- en opbouwrolluiken. 

Scan de QR-code en ontdek er alles over  
in onze rolluiken brochure.

Muggenhorren

Zet die (schuif)ramen en deuren maar open,  
want je op maat gemaakte vliegenramen 
of muggenhorren houden die vervelende 

insecten buitenshuis!

Krukken & trekkers

Zonder handvaten kan je je deur of (schuif)
raam natuurlijk niet openen en sluiten. Bij 

Winsol kies je uit een uitgebreid assortiment 
krukken en trekkers die perfect bij de stijl 

van je thuis passen.

Glas-op-glas hoekverbinding

Geniet van een weids uitzicht zonder storende 
elementen, ook in de hoeken! De grote 

 raampartijen lopen als het ware in elkaar over 
en creëren één strak en modern geheel.

Scharnieren & beslag

Onze aluminium ramen zijn beschikbaar met 
zichtbare of verdoken scharnieren wanneer 
je liever geen storende elementen ziet bij je 

geopende raam. Dankzij meervoudige EPDM 
dichtingen en midden dichting, is het beslag van je 
draai- en kipramen verwerkt in een droge kamer. 
Dit voorkomt corrosie en verlengt de levensduur 
van je scharnieren én je raam. En voor ramen en 

deuren op cruciale plaatsen voorzien we standaard 
inbraakwerend en -vertragend beslag.
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Waar maakt Winsol  
het verschil?

Allura+81 reeks

Alle Winsol aluminium 
raamsystemen zijn 
beschikbaar met 
dubbele of drievoudige 
beglazing.

5

Dankzij de onzichtbare 
scharnieren zijn er geen 
storende elementen 
zichtbaar bij je 
geopende ramen.

1

Bij Winsol gebruiken we 
kunststof Warm Edge 
Spacers of afstands-
houders tussen de 
glasrand en het profiel. 
Hiermee vermijden we 
thermische overdracht 
en condensvorming op je 
ramen.

2

De standaard Seaside 
voorbehandeling vóór 
het poederlakken 
beschermt het 
aluminium tegen 
corrosie. En bovendien 
hecht de kleur ook beter.

3

Alle Winsol aluminium 
ramen bestaan uit een 
solide 3 kamersysteem met 
grote profielwanddiktes 
voor een betere geleiding 
en isolatie.

8

We rusten al onze ramen 
standaard uit met 
extra veiligheids- en 
inbraakvertragend beslag.

6

Dubbele EPDM dichting 
met middendichting 
waardoor het beslag 
droog blijft en niet roest.

9

De thermische onderbreking 
(een rubber) voorkomt dat warmte 
en koude van binnen naar buiten of 
omgekeerd door het profiel reizen.  
Bij Allura+81 is deze ABS/PET onder-
breking 30 mm breed.

4

Winsol ramen dragen 
het FAC keurmerk op 
het afgewerkte en 
geïnstalleerde raam. 
De Allura+81 en Artica+91-
reeksen zijn bovendien ook 
ATG goedgekeurd.

7

De verdoken afwatering 
vind je terug bij al onze 
(schuif)ramen en voert 
regendruppels discreet 
naar buiten af.

10



Ramen en deuren Schuiframen

Artica+91 (p. 8) Allura+81 (p. 10) Steellook HI (p. 12) IQON (p. 16) Aurora (p. 18) Imperia (p. 20)

Diepte

Kader 82 mm 72 mm 94 mm 175 mm (2 rail) of  
267 mm (3 rail) 141 mm 159 mm

Vleugel 91 mm 81 mm 87,5 mm 65 mm 63 mm 72 mm

U-waarden (vanaf)

Uf 0,85 W/m²K 1,34 W/m²K 1,48 W/m²K 1,69 W/m²K 2,40 W/m²K 1,89 W/m²K

Uw (dubbele beglazing) 1,15 W/m²K 1,34 W/m²K 1,30 W/m²K 1,30 W/m²K 1,36 W/m²K 1,36 W/m²K

Uw (3-voudige beglazing) 0,75 W/m²K 0,97 W/m²K 1,00 W/m²K 0,90 W/m²K 1,16 W/m²K 0,94 W/m²K

Beglazing

Dubbel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Drievoudig ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Max. vleugelgewicht

100 kg 100 kg 100 kg 400 kg 300 kg 300 kg

Min. aanzichtbreedte

Kader/vleugel 108 mm 92 mm 77 mm 67 mm of 100 mm 133 mm (duo) en  
50 mm (mono)

147 mm (duo) en  
60 mm (mono)

Middenstijl / / / 25 mm 103 mm of 50 mm 112 mm

Max. glasdikte

Kader 57 mm 57 mm 53 mm 52 mm of 38 mm 48 mm 57 mm

Vleugel 66 mm 66 mm 53 mm 52 mm of 38 mm 48 mm 57 mm

Prestatiekenmerken

Luchtdichtheid klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 klasse 4 klasse 4

Waterdichtheid E1500A (1500 Pa) E2000A (2000 Pa) E2100 (2100 Pa) 8A (450 Pa) 8A (450 Pa) E750 (750 Pa)

Windbelasting C4 C5 C4 C3 C3 C4

Inbraakwerendheid klasse RC2 klasse RC2 klasse RC2 klasse RC2 klasse RC2 klasse RC2

Akoestische isolatie tot 46 (-2;-7) dB tot 45 (-1;-4) dB tot 46 (-1;-5) dB 41 (-2;-5) dB Npd (No performance 
declaration)

Npd (No performance 
declaration)

Verdoken ontwatering ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Thermische onderbreking

Breedte 45 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Materiaal ABS ABS/PET ABS/PET PA PA ABS/PET
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Heerlijk wonen is een kwestie van geluk. Dat geluk 
maak je, samen met Winsol. Met meer dan 144 jaar 
ervaring in Belgische topkwaliteit kunnen we jou 
het ultieme wooncomfort aanbieden. Bovendien 
blijven we vooruitkijken met woonoplossingen 
op maat en innovatief design dat al meermaals 
bekroond werd. Met onze rolluiken, poorten, 
zonwering, screens, alu- en pvc-schrijnwerk, 
terrasoverkappingen en balustrades creëren we 
telkens weer een echte thuis die helemaal aansluit 
bij wie je bent.

www.winsol.eu

Roeselaarsestraat 542 
8870 Izegem, België

T +32 51 33 18 11 
F +32 51 33 19 91 
info@winsol.eu
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Je woning is pas compleet met bijpassende Winsol 
ramen die je huis water-, lucht- en winddicht maken. 
De gezellige warmte blijft binnen en het storende 
lawaai buiten. In deze brochure ontdek je een 
overzicht van alle Winsol aluminium raam-, deur-  
en schuifraamsystemen en ontdek je waar wij het 
verschil maken. We focussen niet voor niets op 
jouw comfort en gebruiksgemak en het design, 
de levensduur en de veiligheid van onze ramen.
Winsol. Een thuis om van te genieten.

Jouw Winsol verkooppunt:

A home to enjoy. 


