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EEN WINSOL BALUSTRADE VOOR ELKE STIJL

OPLOSSING OP MAAT VOOR ELK PROJECT

JARENLANGE ERVARING & EIGEN PRODUCTIE 

SERVICE VAN TOPKWALITEIT

Voor grote of kleine projecten, een moderne of een 
traditionele look. Bij WINSOL zorgen we voor de perfecte 
afwerking met een passende balustrade. In zuiver 
aluminium of harmonieus gecombineerd met glas, 
steeds afgewerkt met oog voor het kleinste detail.
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OVER WINSOL

140 JAAR ERVARING
Door onze jarenlange ervaring hebben we kennis die we 
omzetten in oplossingen voor al je vragen. We blijven 
voortdurend streven naar innovatie en dat resulteert in 
hoogwaardig maatwerk met grote zorg voor design en 
duurzaamheid. 

BE-BEDRIJF
Bij Winsol gaan we voor kwaliteit. Dankzij onze uitgebreide 
knowhow, ultramoderne productieproces en het gebruik 
van de allerbeste grondstoffen leveren we duurzame pro-
ducten, die in onze vier Belgische fabrieken geproduceerd 
worden.

SHOWROOM
Onze Winsol-vakmannen staan voor jou klaar in een 
showroom of verkooppunt in je buurt. Daar krijg je een 
levendig idee van hoe jouw raam, deur, poort of zonwering 
er kan uitzien in jouw woning. Bij ons kan je ook ineens 
alles tegelijk kopen.

OP MAAT 
Van een gerenoveerde rijwoning tot een charmante nieuw-
bouwwoning, voor elk project bieden we een oplossing. 
Dankzij onze eigen productie kunnen we iedere ruimte van 
je woning voorzien van een product op maat, geplaatst en 
afgewerkt door onze getrainde vakmannen met vakkennis 
en ervaring.

GARANTIE
Bij Winsol garanderen we dat al onze producten voldoen 
aan de technische productvereisten en normen die in België 
gehanteerd worden. Op onze pvc-profielen en de kleurafwer-
king krijg je 10 jaar garantie, bij aluminium is dat zowel voor 
de profielen als de kleurafwerking 15 jaar.

Winsol biedt esthetische, performante en 
duurzame oplossingen, voor renovatie en 
nieuwbouw, binnen en buiten, landelijk 
en modern. Dat maakt ons de ideale 
bouwpartner. Bovendien kunnen we met ons 
uitgebreide productgamma voldoen aan al 
jouw specifieke wensen en eisen.
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TERRAS
OVERKAPPINGEN

RAAMDECORATIE

LUIFELS

RAMEN

DEUREN

ROLLUIKEN

POORTEN

SCREENS

SCHUIFRAMEN

BALUSTRADES

GARAGEPOORTEN ZONWERING TERRAS-
OVERKAPPINGEN

ROLLUIKENRAMEN EN 
DEUREN

BALUSTRADES

COMFORT
Van een huis je thuis maken en 
vervolgens op een comfortabele 
manier genieten van de tijd die 
je er doorbrengt. Dat vinden we 
belangrijk. Denk hierbij niet enkel 
aan gebruiksgemak of automati-
satie, maar ook aan beperkt on-
derhoud, stille motoren, lucht- en 
waterdichtheid, geluidswerend 
en isolerend, ...

VEILIGHEID
Glas dat schadelijke zonnestra-
len filtert, veiligheidsdeuren, 
water- en uv-afstotende doeken 
voor zonwering, vingerklembe-
veiliging voor garagepoorten, 
inbraakwerende raamprofielen 
en beglazing, kiepramen met 
antifoutbediening, ... elke dag ont-
wikkelen we producten waarbij 
jouw veiligheid en die van je gezin 

centraal staan.

ENERGIE- 
BEWUST
Innoveren en denken aan de 
toekomst is ook denken aan het 
milieu. Vandaag hebben we al 
profielen die perfect geschikt zijn 
voor passief- of zelfs energie- 
neutrale woningen, zonder in te 
boeten aan design of budget.

ONZE MERKPIJLERS

PRODUCTGAMMA
Van deuren, rolluiken tot raamdecoratie... bij Winsol is het eenvoudig om je woning in een uniform 
geheel uit te rusten. Wie kiest voor Winsol, hoeft zich geen zorgen te maken over kwaliteit. We gebruiken 
exact dezelfde materialen en kleuren voor je deuren, ramen en poorten. Nagenoeg alles wordt lokaal gepro-
duceerd, in verschillende Belgische fabrieken, volgens strikt opgelegde kwaliteitsnormen. Zo garanderen we 
een uniforme en kwalitatieve uitstraling voor jouw woning.
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CLASSIC 50
OMSCHRIJVING

Balustrade bestaande uit een ronde 
handgreep Ø 50mm welke in de uitfrezing 

van de verticale staander 40/34 past, 
voorzien van gelaagd veiligheidsglas 44.2 

tint naar keuze. Het geheel wordt stevig 
bevestigd met inox bouten.

TYPES
 Er zijn verschillende types verkrijgbaar waaronder een keuze kan 
gemaakt worden in het soort handgreep en kleur van het glas.
 Hoogte : 1100 mm, 1200 mm of meer
 Lengte : onbeperkt.

UITVOERING
-  Voetplaten, staanders en glashouders zijn uit aluminium 

geanodiseerd 25 micron of gelakt in ralkleur naar keuze of een 
combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
-  Bevestiging op de kopzijde van het terras.
-  Chemische verankering.
-  Aangepaste staander in functie van  windbelasting is mogelijk
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ELITE 70
OMSCHRIJVING

Balustrade bestaande uit een halfronde 
handgreep welke in de verticale staander 

40/34 past, voorzien van gelaagd 
veiligheids-glas 44.2 tint naar keuze. Het 

geheel wordt stevig bevestigd met
 inox bouten.

TYPES
- Er zijn verschillende types verkrijgbaar waaronder een keuze kan 

gemaakt worden in het soort glas.
- Hoogte: 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte: onbeperkt. 

UITVOERING
- Voetplaten, staanders en glashouders zijn uit aluminium 

geanodiseerd 25 micron of gelakt in ralkleur naar keuze of een 
combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Bevestiging op de kopzijde van het terras.
- Chemische verankering.
- Aangepaste staander in functie van  windbelasting is mogelijk
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OMSCHRIJVING
Balustrade bestaande uit een platte 

handgreep 70/30 welke in de verticale 
staander 40/34 past, voorzien van gelaagd 

veiligheidsglas 44.2 tint naar keuze. Het 
geheel wordt stevig bevestigd met inox 

bouten.
 

TYPES
- Er zijn verschillende types verkrijgbaar waaronder 

een keuze kan gemaakt worden in het soort glas.
- Hoogte: 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte: onbeperkt.
 
UITVOERING
- Voetplaten, staanders en glashouders zijn uit 

aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt in 
ralkleur naar keuze of een combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Bevestiging op de kopzijde van het terras.
- Chemische verankering.
- Aangepaste staander in functie van  windbelasting 

is mogelijk

 

ELITE 30 LIGNE
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ELITE FORT
OMSCHRIJVING

Balustrade bestaande uit een platte handgreep 
100/30 welke in de verticale staander 70/34 

past, voorzien van gelaagd veiligheidsglas 
44.2 tint naar keuze. Het geheel wordt stevig 

bevestigd met inox bouten. 

TYPES
- Er zijn verschillende types verkrijgbaar waaronder 

een keuze kan gemaakt worden in het soort glas.
- Hoogte: 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte: onbeperkt.
 
UITVOERING
- Voetplaten, staanders en glashouders zijn uit 

aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt in 
ralkleur naar keuze of een combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Bevestiging op de kopzijde van het terras.
- Chemische verankering.
- Aangepaste staander in functie van  windbelasting 

is mogelijk
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OMSCHRIJVING
Bovenopgezette balustrade bestaande uit vertikale 

staanders 40/34 en horizontale glashouders die 
aan de staander vastgemaakt zijn. De balustrade is 

aan de binnenzijde voorzien van een handgreep in 
T-profi el 60/60/6 welke zijdelings aan de staander is 

vastgemaakt. Voorzien van klaar gelaagd glas 44.2.  
Het geheel wordt stevig bevestigd met inox bouten.

TYPES
- Er zijn verschillende types verkrijgbaar waaronder 

een keuze kan gemaakt worden in het soort glas.
- Hoogte: 1100 mm, 1200 mm of meer

- Lengte: onbeperkt. 

CORBUSIER
UITVOERING
Voetplaten, staanders en glashouders zijn uit 
aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt in 
ralkleur naar keuze of een combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Bevestiging op de kopzijde van het terras.
-  Chemische verankering. 
- Aangepaste staander in functie van  

windbelasting is mogelijk
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SAPHIR
OMSCHRIJVING

Balustrade bestaande uit verticale staanders 
80x45 waartussen gelaagd veiligheidsglas 44.2 
geschoven wordt met tint naar keuze. Bovenaan 

is de glasrand beschermd dmv alu U-profi el. 
Staander is voorzien van een afdekplaatje 

aan de bovenzijde. Het geheel wordt stevig 
bevestigd met inox bouten.

TYPES
- Er zijn verschillende types verkrijgbaar waaronder 

een keuze kan gemaakt worden in het soort en kleur 
van  het glas.

- Hoogte: 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte: onbeperkt.

UITVOERING
Voetplaten, staanders en glashouders zijn uit 
aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt in 
ralkleur naar keuze of een combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Chemische verankering.
- Gebogen in segmentvorm.
- Aangepaste staander in functie van  windbelasting  

is mogelijk
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SAPHIR BELLE VUE
OMSCHRIJVING

Balustrade bestaande uit verticale staanders 80x45 
waartussen gelaagd veiligheidsglas 55.2 geschoven 
wordt met tint naar keuze. Bovenaan is de glasrand 

beschermd dmv alu U-profiel. Staander is voorzien van 
een afdekplaatje aan de bovenzijde. Het geheel wordt 

stevig bevestigd met inox bouten.

TYPES
- Er zijn verschillende types verkrijgbaar 

waaronder een keuze kan gemaakt 
worden in het soort en kleur van het glas.

- Hoogte: 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte: onbeperkt.

UITVOERING
Voetplaten, staanders en glashouders zijn 
uit aluminium geanodiseerd 25 micron 
of gelakt in ralkleur naar keuze of een 
combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Chemische verankering.
- Gebogen in segmentvorm.
- Aangepaste staander in functie van  

windbelasting is mogelijk
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SAPHIR
  BELLE VUE LIGNE

OMSCHRIJVING
Balustrade bestaande uit verticale staanders 

80x45 waartussen gelaagd veiligheidsglas 55.2 
geschoven wordt met tint naar keuze. Bovenaan 

is de glasrand beschermd dmv alu U-profiel. 
Staander is voorzien van een handgreep 60/30 

aan de bovenzijde. Het geheel wordt stevig 
bevestigd met inox bouten.

TYPES
- Er zijn verschillende types verkrijgbaar waaronder 

een keuze kan gemaakt worden in het soort en 
kleur van het glas.

- Hoogte: 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte: onbeperkt.

UITVOERING
Voetplaten, staanders en glashouders zijn uit 
aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt in 
ralkleur naar keuze of een combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Chemische verankering.
- Gebogen in segmentvorm.
- Aangepaste staander in functie van  windbelasting 

is mogelijk
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CRYSTAL
OMSCHRIJVING

Glazen balustrade volgens standaardmodel 
Crystal. Voorzien van klaar gelaagd glas 10.10.2 

afgedekt met doorlopend U-profiel aan de 
bovenkant. Het geheel wordt stevig bevestigd met 

inox bouten tegen of op een betonnen opstand. 

TYPES
- Hoogte : 1100 mm, 1200 mm of minder
- Lengte : onbeperkt.

UITVOERING
- Klemprofiel uit aluminium geanodiseerd 

25 micron of gelakt in ralkleur naar keuze 

of een combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Gebogen in segmentvorm
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BASIC FORT
OMSCHRIJVING

Staafjesbalustrade volgens 
standaardmodel met staander 50/20 

Hoogte 1100 mm of 1200 mm. 
Het geheel wordt stevig bevestigd 

met inox bouten.

TYPES
- Er zijn verschillende types verkrijgbaar 

waaronder een keuze kan gemaakt worden in 
rechthoekige spijltjes 30/15 of ronde Ø20mm.

- Hoogte : 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte : onbeperkt.

UITVOERING
Voetplaten, staanders en andere profi elen zijn 
uit aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt 
in ralkleur naar keuze of een combinatie van 
beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Bevestiging op de kopzijde van het terras.
- Chemische verankering.
- Gebogen in segmentvorm.
- Aangepaste staander in functie van 

windbelasting is mogelijk
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OMSCHRIJVING
Staafjesbalustrade volgens 

standaardmodel met staander 50/20 
Hoogte 1100 mm of 1200 mm. 

Het geheel wordt stevig bevestigd 
met inox bouten.

TYPES
- Met rechthoekige spijltjes 30/20 mm.
- Hoogte: 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte: onbeperkt.

UITVOERING
- Voetplaten, staanders en andere profi elen zijn 

uit aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt 
in ralkleur naar keuze of een combinatie van 
beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Bevestiging op de kopzijde van het terras.
- Chemische verankering.
- Gebogen in segmentvorm.
- Aangepaste staander in functie van 

windbelasting is mogelijk 

LINEA FORT
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OMSCHRIJVING
Staafjesbalustrade volgens standaardmodel hoogte 

1100 mm of 1200 mm met handgreep Ø50 welke in de 
uitfrezing van de verticale staander 50/20 past. Het 

geheel wordt stevig bevestigd met inox bouten.

TYPES
- Rechthoekige spijltjes 30/15 of Ø20.
- Hoogte : 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte : onbeperkt.

UITVOERING
- Voetplaten, staanders en andere profielen zijn 

uit aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt 
in ralkleur naar keuze of een combinatie van 
beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Bevestiging op de kopzijde van het terras.
- Chemische verankering.
- Gebogen in segmentvorm.
- Aangepaste staander in functie van 

windbelasting is mogelijk

ROYAL
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SOLIDE
OMSCHRIJVING

Staafjesbalustrade met staanders en spijlen 
65/17 mm. Hoogte 1100 mm of 1200 mm. 

Het geheel wordt stevig bevestigd  
met inox bouten.

TYPES
- Met rechthoekige spijltjes 65/17 mm.
- Hoogte : 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte : onbeperkt.

UITVOERING
Voetplaten, staanders en andere profi elen zijn uit 
aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt in 
ralkleur naar keuze of een combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Chemische verankering.
- Gebogen in segmentvorm.
- Aangepaste staander in functie van 

windbelasting is mogelijk
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COTTAGE
OMSCHRIJVING

Balustrade bestaande uit verticale staanders 80/80 
voorzien van 2 horizontaal lopende profi elen met 

daartussen verticale stijlen. Staander is voorzien van een 
afdekplaatje in PVC aan de bovenzijde. Het geheel wordt 

stevig bevestigd met inox bouten.

TYPES
- Hoogte : 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte : onbeperkt.

UITVOERING
- Voetplaten, staanders en glashouders zijn uit 

aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt 
in ralkleur naar keuze of een combinatie van 
beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Chemische verankering.
- Aluminium afdekhoedje.
- Aangepaste staander in functie van 

windbelasting is mogelijk
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ELEGANCE 
MET GLAS

OMSCHRIJVING
Balustrade bestaande uit een ronde handgreep 
Ø 50mm welke in de uitfrezing van de verticale 

staander 40/34 past, voorzien van gelaagd 
veiligheidsglas 44.2 tint naar keuze. Als 

tussenverdeling wordt er gebruik gemaakt van 
buizen Ø25 mm welke doorheen de staander 

gaan. Het geheel wordt stevig bevestigd met inox 
bouten.

TYPES
- Er zijn verschillende types verkrijgbaar waaronder een keuze 

kan gemaakt worden in het soort handgreep en kleur van het 
glas. Hoogte: 1200 mm

- Lengte: onbeperkt.

UITVOERING
- Voetplaten, staanders en ronde buizen zijn uit 

aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt in 
ralkleur naar keuze of een combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Vooropgezet met staander 45/34.
- Chemische verankering.
- Staander 45/34
- Gebogen: glas wordt vervangen door plexi.
- Aangepaste staander in functie van windbelasting 

is mogelijk
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OMSCHRIJVING
Balustrade bestaande uit gelaagd veiligheidsglas 55.2 die 

in twee verticale glashouders 70/25 gemonteerd wordt. Het 
geheel wordt stevig bevestigd met inox bouten en moeren.  

Veiligheidsglas met tint naar keuze.

TYPES
- Hoogte: Totaal overmeten 1100 mm of 

1200 mm.
- Lengte: Max 1300 mm.

UITVOERING
- Glashouder 70/25 en bovenliggend 

U-profiel 15/15/2 zijn uit aluminium  
geanodiseerd 25 micron of gelakt in  
ralkleur naar keuze of een  combinatie 
van beide.

- Montageprofiel 30/20/3 tegen 
raamprofiel monteren.

- Aangepaste staander in functie van 
windbelasting is mogelijk

RAAMBALUSTRADE TYPE 70/25 MET GLAS
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PERFOR 
ZONDER KNIK

OMSCHRIJVING
Balustrade bestaande uit een ronde handgreep 
Ø 50mm welke in de uitfrezing van de verticale 

staander 40/20 past. Deze balustrade wordt 
voorzien van 2 buizen Ø 25 mm welke doorheen 

de staander gaan en een strook geperforeerde 
aluplaat dikte 3 mm aan de voorzijde. Het geheel 

wordt stevig bevestigd met inox bouten.

TYPES
- Er zijn verschillende types verkrijgbaar waaronder een 

keuze kan gemaakt worden in het aantal buizen  
Ø 25mm.

- Hoogte: 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte: onbeperkt.

UITVOERING
- Voetplaten, staanders, paneelhouders en ronde 

buizen zijn uit aluminium geanodiseerd 25 micron  
of gelakt in ralkleur naar keuze of een combinatie  
van beide.

- De perforplaat is altijd in alu anodisé 25 micron

VARIATIES OP UITVOERING
- Meer of minder buizen Ø 25mm.
- Vooropgezet.
- Chemische verankering.
- Staander 40/34 i.p.v. 40/20
- Gebogen
- Aangepaste staander in functie  

van windbelasting is mogelijk
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OMSCHRIJVING
Balustrade bestaande uit een ronde handgreep Ø 50mm 

welke in de uitfrezing van de verticale staander 40/20 
past. Als tussenverdeling wordt er gebruik gemaakt van 

3 buizen Ø25 mm welke doorheen de staander gaan. Het 
geheel wordt stevig bevestigd met inox bouten.

TYPES
- Hoogte: 1100 mm, 1200 mm of meer
- Lengte: onbeperkt.

UITVOERING
- Voetplaten, staanders en ronde buizen zijn uit 

aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt in 
ralkleur naar keuze of een combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Vooropgezet.
- Chemische verankering.
- Staander 40/34 i.p.v. 40/20
- Gebogen
- Aangepaste staander in functie van 

windbelasting is mogelijk
- Meer of minder buizen diameter 25mm in 

functie van hoogte balustrade

ELEGANCE MET 3 BUIZEN
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HANDGREEP ALUMINIUM
OMSCHRIJVING

Handgreep bestaande uit een ronde buis Ø50, 
welke door middel van handgreepdragers op de 

muur wordt vastgemaakt.

TYPES
- Zie afbeelding.

UITVOERING
Alles is uit aluminium geanodiseerd 20 
micron of gelakt in ralkleur naar keuze of 
de combinatie van beide.

VARIANTES OP UITVOERING
- Chemische verankering.

- Gebogen 
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OMSCHRIJVING
Handgreep bestaande uit een ronde beuken of eiken 

staaf Ø40, welke door middel van handgreepdragers op 
de muur wordt vastgemaakt.

TYPES
- Zie afbeelding.

UITVOERING
- Beuken handgreep en muurbeugels  

uit inox

VARIATIES OP UITVOERING
- Chemische verankering.
- Gebogen. 

HANDGREEP BEUK/
EIK VOOR TRAP
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TRAPBALUSTRADE 
MET 2 KOKERS
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OMSCHRIJVING
Balustrade bestaande uit 2 verticaal doorlopende 

buizen 40/40/2 welke tussen de trapschacht 
worden vastgemaakt. Volgens de helling van de 

trap wordt er een handgreep Ø50mm en 4 buizen 
Ø25mm gekoppeld aan de verticale buizen. De 

handgreep wordt voorzien van beugels zodat deze 
niet tegen de verticale buizen staat.

TYPES
- Hoogte: onbeperkt.
- Er zijn verschillende types verkrijgbaar 

waaronder een keuze kan gemaakt 
worden in het aantal buizen Ø25mm.

UITVOERING
- Alles is uit aluminium geanodiseerd 20 

micron of gelakt in ralkleur naar keuze 
of de combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
- Meer of minder buizen Ø25mm
- Kleurcombinaties zijn mogelijk. 

TRAPBALUSTRADE 
MET 2 KOKERS
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WINDSCHERM 
MET GLAS

OMSCHRIJVING
Windscherm bestaand uit gelaagd veiligheidsglas met 

een aluminium kader. Het geheel wordt stevig bevestigd 
met inox bouten. Veiligheidsglas met tint naar keuze.

TYPES
- Hoogte : totaal overmeten 1800 mm.
- Lengte : onbeperkt.

UITVOERING
Voetplaten, staanders en glashouders zijn uit 
aluminium geanodiseerd 25 micron of gelakt in 
ralkleur naar keuze of een combinatie van beide.

VARIATIES OP UITVOERING
-  Chemische verankering.
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Muurbreedte

Muurbreedte

Muurbreedte

Muurbreedte

PVC-schuimrubberstrips
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OVERZICHT

MUURAFDEKPLATEN
OMSCHRIJVING

Muurafdekplaten worden op maat geplooid 
uit aluminiumplaat, dikte 2mm. De 

bevestigingsbeugels uit geëxtrudeerd gehard 
aluminium, breedte 100mm. De rot-vrije PVC-
schuimrubberstrips isoleren de beugel van de 

afdekplaat.

TYPES
- Hoogte: 50 mm.
- Lengte: onbeperkt.
- Breedte: muurbreedte + 60mm

UITVOERING
- Muurafdekplaten 60 micron oxidatievrij 

ovengelakt.

VARIATIES OP UITVOERING
- Hoekstukken, verloop- en T-stukken. 
- Alle RAL-kleuren zowel in blinkende als 

in matte uitvoering.
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ONDERHOUD
ONDERHOUD

- Schoonmaken met water en niet  
agressieve detergenten.

- Regelmatig reinigen van de ontwatering 
onder aan de verticale stijl.

- Bij hardnekkig vuil reinigen met het door 

Winsol aanbevolen reinigingsmiddel.

ALGEMEENHEDEN
- Afwerking: alles wordt op maat gemaakt.
- Prijzen: documentatie en kleurstalen aan te vragen bij 

Winsol NV of erkende verdelers.
- Garanties: bij normaal gebruik en onderhoud 5 jaar.
- Bouwtechnische assistentie en referenties op 

aanvraag.
-  Glassamenstelling kan wijzigen in functie van 

windbelasting en geografische ligging
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Bij Winsol hebben we 140 jaar ervaring met luisteren, meedenken, innovatieve oplossingen bieden en 
topkwaliteit leveren, vanaf het eerste ontwerp tot na de plaatsing. Al onze realisaties zijn uniek en op 

maat. We werken met duurzame materialen en vooruitstrevende technieken. Zo is Winsol de uitvinder van 
de 4-puntsdichting, de superisolerende poort, het pvc-raam,… Maar we zijn vooral mensen, die perfect 

inspelen op jouw wensen.

GARAGEPOORTEN ZONWERING TERRAS-
OVERKAPPINGEN

ROLLUIKENRAMEN EN DEUREN

BALUSTRADES

Nog vragen over balustrades?
Stel ze gerust.

WINBALU
Steenovenstraat 2  •  8850 Ardooie 
T  +32(0)51 46 51 21  • info@winsol.be 
www.winsol.be Balustrades


