
Jouw gezellige en 
warm geïsoleerde thuis 

PVC
ramen en  
deuren 



Welkom thuis!
Voeg comfort toe aan je woning  
met pvc ramen

Ken je dat, het heerlijke gevoel van thuiskomen na een lange en 
drukke dag? Winsol werkt samen met jou aan de ultieme thuis, 
waar je met je gezin en familie kan genieten in alle comfort.
Onze pvc ramen en deuren zijn volledig op maat gemaakt van 
jouw woning. En dat in onze Belgische productie waardoor 
we nóg meer kunnen letten op de kwaliteit van jouw nieuw 
buiten schrijnwerk. Kies voor lokaal geproduceerde ramen die 
passen bij elke bouwstijl en met de beste prestaties op het vlak 
van thermische en akoestische isolatie, veiligheid en wind- en 
waterdichtheid.

Jouw renovatieproject of nieuwbouw is in goede handen. We 
helpen je doorheen het ganse traject, van advies bij de keuze tot 
ver na de installatie. En jij? Jij hoeft alleen maar te genieten van je 
ramen en deuren. En dat doe je zonder zorgen voor 10 jaar lang.



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. In-house ontwikkelde pvc profielen met midden-
dichting voor betere prestaties

9. 10 jaar lang zonder zorgen dankzij onze garanties

10. Standaard extra veilig en inbraakwerend beslag
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Méér dan een evidentie

Dat geborgen en veilige gevoel van thuis, dat vinden we allemaal 
vanzelfsprekend. Winsol pvc ramen en deuren dragen daar 
ook toe bij. Maar wij gaan nóg een stapje verder als het over 
veiligheid gaat. 

De grootste troef van onze pvc ramen en deuren? Een uniek 
middendichtingssysteem met inbraakwerende massieve 
middenbrug en 3 dichtingen i.p.v. 2. De middenbrug vormt een 
harde barrière binnenin het pvc profiel, waardoor inbrekers 
niet tot bij het beslag kunnen komen met bijvoorbeeld een 
schroevendraaier. Daarnaast kan je standaard ook rekenen op 
veiligheidsbeslag, meerpuntsluitingen, stevige verankeringen in 
de muur, extra paddenstoelnokken en zelfs inbraakvertragende 
raamkrukken. 

En wat met de beglazing van je ramen? We bieden optioneel 
ook gehard of gelaagd veiligheidsglas aan. Gehard glas werd 
thermisch behandeld en versplintert na inslag in duizenden 
stukjes zonder scherpe randen. Gelaagd glas bevat een speciale 
folie die het glas net bijeenhoudt wanneer het raam breekt.

En tot slot vergeten we ook de perfecte afstelling en installatie 
van je ramen en deuren niet. Onze ervaren vakmannen zorgen 
ervoor dat je buitenschrijnwerk niet alleen veilig te gebruiken is, 
maar jouw thuis ook beschermt.

Winsol staat voor Belgisch 
maatwerk. Wij streven via 
onze eigen ontwikkelde 
pvc profielsystemen naar 
ramen die er niet alleen mooi 
uitzien, maar ook uitstekend 
isoleren.  
– 

Jouw thuis, veilig en beschermd
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Thermische isolatie
Een middendichting, belangrijker  
dan je denkt!

 Pvc is het beste thermisch isolerende materiaal voor ramen en 
deuren. Dat komt door de lagere warmtegeleiding van pvc in 
vergelijking met die van aluminium of staal. Daarnaast spelen ook 
de inwendige profielkamers met stilstaande lucht een rol. Je kan 
het vergelijken met de verschillende laagjes die je aantrekt om 
jezelf tegen koude te beschermen. 

Ons eigen ontwikkelde raam- en deursysteem CENTRIQ bevat een 
unieke massieve middenbrug en een extra dichting in het midden 
van het profiel. Kortom, wanneer je kiest voor Winsol pvc ramen 
en deuren voldoet jouw renovatie of nieuwbouw aan de strenge 
bouwnormen.

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



Thermisch, maar ook akoestisch geïsoleerd 

De stilstaande lucht in de verschillende kamers helpt bij de isolerende 
functie van de ramen en deuren. Hoe meer luchtkamers een profiel 
bevat, hoe beter het zal isoleren. En dat niet alleen op het vlak van 
temperatuur, maar ook als buffer tegen storend omgevingslawaai 
van buitenaf.

Droog en veilig beslag

De massieve middenbrug en extra middendichting beschermen het beslag 
tegen inbraakpogingen, maar ook tegen condens en water. Het beslag 
bevindt zich in een droge kamer, waardoor het niet corrodeert. Ook de 
kunststof Warm Edge Spacer, de afstandshouder tussen de glasrand en het 
profiel, voorkomt een koudebrug en condensvorming  ter hoogte van de 
overgang van het glas met het profiel.

100 % wind- en waterdicht 

Dichtingen sluiten het profiel helemaal af. En naast een buiten- en 
binnendichting bevatten Winsol pvc ramen en deuren ook nog een extra 
dichting binnenin. Deze 3de dichting zorgt dat de ramen de hoogst mogelijke 
wind- en waterdichtheid behalen.
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CENTRIQ 

Slanke profielen geschikt 
voor élke bouwstijl 

De Winsol CENTRIQ reeks is een eigentijds 
en veelzijdig pvc raam- en deursysteem dat 
voldoet aan alle hedendaagse eisen. Het 
is een eigen ontwikkeling met uitstekende 
prestaties.

 ► Beste prijs/kwaliteitverhouding
 ► Zowel geschikt voor nieuwbouw  

als renovatie
 ► EPB en BEN conform en ideaal  

voor lage-energiewoningen
 ► Unieke inbraakwerende middenbrug  

met extra 3de dichting

Eigenschappen
• Inbouwdiepte kader 70 mm
• Vleugeldiepte 71 mm
• Aanzichtsbreedte 103 mm
• Uf-waardes vanaf 1.2 W/m²K
• Uw-waardes vanaf 1.25 W/m²K  

met dubbele beglazing Ug 1,0 & WE

10
3

70



Op zoek naar kwalitatieve pvc 
ramen voor elk budget? CENTRIQ is 
de populairste keuze. 

Kies voor maximale lichtinval dankzij 
de slankste profielen op de markt 
met weinig profielaanzicht.

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

Fijne details voor een 
geraffineerde uitstraling

De rustieke en pastorijstijl is razend populair. 
Logisch ook, want het zijn net die kleine 
esthetische elementen die een huis dat 
tikkeltje meer geven. De Winsol Retro en 
RetroLux-afwerking doet net dat. Het trans-
formeert klassieke pvc ramen en deuren tot 
schrijnwerk met stopping power.

Retro opzetprofielen voor  
een nostalgische look

Wanneer je kiest voor Retro plaatsen we 
aluminium opzetprofielen aan de buitenkant 
van het pvc raam of de deur. Deze zijn gelakt 
in dezelfde kleur als de rest van het raam. Of 
kies voor filmage waarbij het profiel met een 
dunne folie bekleed wordt. Een houtimita-
tielook die uitstekend past bij de landelijke 
stijl is daardoor ook mogelijk.

Combineer je ramen met een bijpassende 
voordeur en onze pastorij garagepoort.  
Retro en RetroLux is mogelijk voor CENTRIQ 
ramen, en wordt vaak ook aangevuld met 
opgekleefde kleinhouten. Deze verdelen het 
glas in kleinere vlakken en voegen opnieuw 
extra detail toe.

 ► Enkel beschikbaar in gelakte uitvoering,  
rondom of aan de buitenkant

 ► Standaard met onzichtbare hoekverbindingen
 ► Alle RAL-kleuren zijn mogelijk
 ► Zeer weersbestendig

RetroLux: onze meest  
luxueuze uitvoering

Ga nog een stapje verder met RetroLux: 
opzetprofielen met sierkoppen boven en 
onder de makelaar. De makelaar is het verti-
caal profiel dat de twee opengaande delen 
van een raam verbindt.



Ga voor een landelijke en 
charmante uitstraling maar met de 
voordelen van PVC

We maken het inbrekers zo moeilijk 
mogelijk via inbraakvertragend 
buitenschrijnwerk

Onze ramen zijn hoog-isolerend en 
voldoen dan ook moeiteloos aan de 
EPB,BEN en passiefbouw normen
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Ga voor een gezellige en warme thuis met pvc ramen en 
deuren in zachte kleuren. In combinatie met kleinhoutver-
delingen op het glas en onze Retro-afwerking, creëer je een 
sfeervolle thuis waar het altijd genieten is.

Huiselijk & charmant

Een oplossing  voor elke bouwstijl

Voeg een vleugje nostalgie toe aan je woning met 
buitenschrijnwerk in natuurlijke en aardse tinten. 
Kleinhoutverdelingen en Retro of RetroLux opzetprofielen 
zorgen voor die extra subtiele en esthetische details. Maak de 
rustieke look af met een bijpassende pastorij garagepoort.

Landelijk & pastorij



 Je kiest voor een strak geheel zonder al te veel franjes en een 
sober kleurenpallet met grijstinten, wit en zwart. Het buiten-
schrijnwerk bestaat uit greeploze deuren en slanke, vlakke 
profielen die eruitzien als aluminium dankzij lakwerk of folie 
met korrelstructuur. Kortom, stijlvol en ongecompliceerd.

Modern & strak

Stadswoningen en statige herenhuizen krijgen een nieuw 
klassevol gezicht met Winsol pvc ramen en deuren. 
Zachte lijnen, gebogen ramen en slanke profielen zorgen 
voor die elegante uitstraling waar menig voorbijganger 
jaloers op zal zijn.

Elegant & klassiek
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MOOV
Veilig en gebruiksvriendelijk 
pvc schuifraamsysteem

Innovatief parallel schuifsysteem dat 
gebruiksgemak en uitstekende prestatie-
kenmerken combineert. Super-isolerend 
en voorzien van een uniek beslag systeem 
rondom de vleugel.

 ► Rubber afdichtingen zoals  
bij ramen en deuren

 ► Betere inbraakwerendheid dankzij  
veiligheidsbeslag op de 4 vleugelzijden

 ► Gemakkelijk bedienbaar 
parallel-schuifsysteem

 ► EPB en BEN conform en ideaal voor  
super-isolerende nieuw- en passiefbouw

Eigenschappen
• Inbouwdiepte kader: 150 mm 
• Vleugeldiepte: 74 mm
• Min. aanzichtbreedte: 151.5 mm 
• Aanzichtbreedte middenstijl: 107 mm
• Uf-waardes vanaf 1.4 W/m²K
• Uw-waardes vanaf 1.21 W/m²K met 

dubbele beglazing Ug 1.0 & WE
• Uw-waardes vanaf 0.83 W/m²K met 

drievoudige beglazing Ug 0.5 & WE
150

15
1,
5



Voldoet aan de EPB- en BEN 
normen en allerhoogste wind- en 
waterdichtheid dankzij rubberen 
dichtingen i.p.v. borstels. 

De rondom afsluiting op alle  
zijden van de schuifvleugel  
houdt inbrekers buitenshuis. 

MOOV is een uiterst stevig 
schuifsysteem dat bovendien  
ook makkelijk opent en sluit. 
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CENTRIQ Slide

Universeel hefschuifraam 
met optimaal gebruiksgemak

CENTRIQ Slide is een veelzijdig hefschuifsys-
teem en is conform de hedendaagse bouw- 
en isolatie-eisen. Het is de keuze bij uitstek 
voor wie een kwalitatief pvc schuifraam zoekt 
aan een voordelige prijs.

 ► Beste prijs/kwaliteitverhouding
 ► Zowel geschikt voor nieuwbouw  

als renovatie 
 ► EPB en BEN conform
 ► Toepasbaar met alle dubbele beglazingen 

Eigenschappen
• Inbouwdiepte kader: 135 mm 
• Vleugeldiepte: 60 mm
• Min. aanzichtbreedte: 165 mm 
• Aanzichtbreedte middenstijl: 120 mm
• Uf-waardes vanaf 2.0  W/m²K
• Uw-waardes vanaf 1.46 W/m²K met 

dubbele beglazing Ug 1.0 & WE 135

16
5



Populaire keuze met een goeie 
prijs/kwaliteitverhouding. 

CENTRIQ Slide is veelzijdig 
inzetbaar en glijdt soepel open en 
toe, zonder te sleuren. 

Sterk profielsysteem waardoor ook 
de grootste schuifraamopeningen 
mogelijk zijn. 
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Ramen en deuren 
om te zien
Het zit ‘m in de details

Winsol pvc ramen en deuren zijn niet alleen veilig en hoog-isolerend, 
ze zien er ook nog eens goed uit! We waken er ook tijdens productie op 
dat alle bewerkingen met de grootste zorg gebeuren, want je ramen en 
deuren hebben een groter effect op de gevel van je huis dan je denkt.

"Wij wilden geen pvc ramen met die typische groef 
in de hoeken. Gelukkig werkt Winsol standaard 
deze lasnaad weg bij gelakte ramen. Onze zwarte 
pvc ramen zien er strak en modern uit, zonder 
ontsierende elementen.”
—
Kristel



Esthetische hoeken  
met onzichtbare lasnaad
Kies je voor pvc ramen en deuren in structuurlak? Dan schuren we vóór het lakken 
altijd de hoeken op. Hierdoor verdwijnt de lasnaad of groef die ontstaat tijdens 
het samensmelten van de hoeken. Het polijsten gebeurt manueel met een uiterste 
precisie. En het resultaat zijn sterkere pvc ramen die er nóg esthetischer uitzien dan 
een aluminium raam.

Gebogen ramen 
Afgeronde of gecenterde ramen zijn een eyecatcher in de gevel van je woning. 
Het is puur vakmanschap. En laat dat nu net één van onze specialisaties zijn. Na 
het verwarmen van het pvc raamkader buigen en vormen we het profiel in een 
mal met de juiste afronding. Daarna schuren onze vakmensen het gebogen raam 
op tot een glad resultaat.

Ronde ramen met valse center
Is het metselwerk rond de raam- of deuropening enkel aan de buitenkant gebogen? 
Dan is een valse center de oplossing. We frezen een deel van het kader weg en kleven 
er een paneel op. Dit resulteert in een standaard raam of deur met een esthetischer 
aanzicht en perfecte afwerking. Er zijn geen zichtbare lijnen, iets wat je bij andere 
partijen wel vaak ziet.
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Wit
RAL +/-9016 

Crème
RAL +/-9001

Nieuwe ramen en deuren kiezen doe je niet zomaar. En 
ook de beslissing over de kleur gebeurt niet over een 
nacht ijs, want de kleur heeft een grote impact op de 
uiteindelijke look van je woning.

Wist je dat we je ramen en deuren lakken of foliëren 
in onze eigen productieafdeling? Hierdoor kunnen we 
waken op de kleurvastheid en een exacte kleurmatch 
bieden met het andere buitenschrijnwerk. Wil je een 
andere kleur voor de binnen- en buitenkant?  
Ook dat kan!

Standaardkleuren:  
populair en snel beschikbaar

Een kleurtje dat bij jouw thuis past

1  In de massa gekleurd

 ► Basis voor alle ramen (ook lak en folie)
 ► Het volledige profiel heeft dezelfde kleur
 ► Geen kleurverschil bij krassen

3  Structuurlak

 ► Altijd met gepolierde hoeken en  
onzichtbare lasnaad

 ► Elke RAL-kleur is mogelijk
 ► 1-zijdig gelakt of rondom, waarbij je ook  

aan de binnenkant van het geopende  
raam de kleur ziet

 ► Een korrelige en matte look

2  Folie structuurkleuren

 ► Populairste keuze
 ► Verkleurt niet door de zon
 ► Diverse oppervlaktestructuren, bv. korrel 

voor een moderne look en houtnerf of 
-imitatie voor de klassieke of landelijke 
woningstijl

 ► Evenaart de look van hout of aluminium

Zuiver wit
Houtnerfstructuur

RAL  9010

Roomwit
Houtnerfstructuur

RAL  9001

Betongrijs
Houtnerfstructuur

RAL  7023

Lichtgrijs
Houtnerfstructuur

RAL  7040

Zijdegrijs
Houtnerfstructuur

RAL  7044

Gouden eik
Houtimitatie

Mahonie
Houtimitatie

Donkere eik
Houtimitatie

Zwartbruin 
korrelstructuur 
RAL  8022 

Gitzwart 
korrelstructuur 
RAL  9005 

Antraciet  
korrelstructuur 

RAL  7016

Kwartsgrijs  
korrelstructuur 

RAL  7039

NIEUWNIEUW
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Eerst de voordeur, dan de rest?

Veel klanten kiezen eerst de perfecte voordeur en daarna 
ramen die de deur complementeren. Jij ook? Hoe dan ook, 
het design van de deur is belangrijk, want het is vaak het 
eerste wat je ziet aan je thuis. De voordeur is samen met 
de rest van de voorgevel dan ook het visitekaartje van je 
woning.

Maar welke voordeur wordt het? Wel, je kan alle kanten uit: 
modern, met geïntegreerde beglazing of met decoratieve 
ornamenten voor een extra speciale touch. Bij Winsol 
kies je uit meer dan 250 verschillende deurpanelen. Maar 
geen nood, onze adviseurs zijn er om je in de showroom te 
begeleiden tijdens je keuze.

De juiste voordeur  
maakt je woning af!



Scan deze QR-code en ontdek 
de Winsol Popular deurpanelen. 
Of bekijk het gamma in het echt 
in onze verkooppunten.

250 verschillende voordeurdesigns is 
veel. Daarom maakten we je het wat 
makkelijker door de 40 meest populaire 
en voordeligste pvc deurpanelen 
te bundelen. Misschien behoort je 
droomdeur wel tot de Winsol Popular 
collectie?

Liever iets anders? Kom even langs in 
een Winsol showroom. Onze adviseurs 
denken met je mee.
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Smaken verschillen. Dat weten we ook bij Winsol. Daarom kan je bij ons terecht voor een 
ruime keuze aan verschillende types deuren en ontwerpen, zodat er altijd een deur is 
die perfect past bij jouw noden én de stijl van je woning. Vertrouw op een Winsol pvc 
voordeur en slaap op je beide oren, want onze deuren zijn standaard uitgerust met een 
meerpuntsluiting, veiligheidscilinder en inbraakvertragende scharnieren.

Jouw voordeur, jouw 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

2

1
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Screens  

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

kijk en lichtinval. Ontdek meer over onze screens 
in de aparte brochure.

Muggenhorren 

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

insecten buitenshuis!

De kers op de taart
voor je ramen
Bij Winsol kies je uit heel wat afwerkingen voor je pvc ramen en 
deuren. Had je al gedacht aan passende zonwering, vliegen-
ramen, de beglazing of decoratieve krukken en trekkers als 
finishing touch?

Onze adviseurs bezorgen je graag meer uitleg over alle moge-
lijkheden. Ontdek alle Winsol verkooppunten via winsol.eu en 
kom even langs.

Sierluiken 

Ga voor een huiselijke uitstraling aan de 
buitenkant van je woning dankzij op maat 

gemaakte pvc sierluiken.



Rolluiken  

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

Ontdek er alles over in onze rolluiken brochure.

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.

Onzichtbare lasnaden 

Gelakte Winsol pvc ramen komen qua look 
dicht in de buurt van aluminium ramen. Dat 
komt door de krasbestendige structuurlak, 

maar ook door de onzichtbare hoekver-
bindingen. We polijsten die typische groef 

standaard altijd weg. Wat rest zijn esthetischer 
ogende hoeken!

Beglazing

Ook het glas speelt een rol bij de isolatie-
waarde van je pvc ramen en deuren. Kies uit 

verschillende types glas, zoals dubbele of 
drievoudige beglazing voor een nog betere 

thermische en akoestische beglazing, of voor 
zonwerend of akoestisch isolerend glas. En 

wie meer focust op veiligheid kan kiezen voor 
geharde of gelaagde beglazing.

Scharnieren & beslag

Je pvc ramen en deuren zijn standaard 
voorzien van veiligheidsbeslag, al dan niet 

verdoken of zichtbaar. En dankzij de massieve 
middenbrug en extra middendichting zit het 

beslag veilig en droog in een ‘droge kamer’. Dit 
voorkomt corrosie en verlengt de levensduur 

van de scharnieren én je raam.

Esthetische 
binnenafwerking 

De binnenkant van de ramen werken we 
optioneel af met pvc binnenbekleding. Dankzij 
deze omkasting zorgen we voor een snelle en 
esthetische afwerking. Een win-win, want je 

hoeft achteraf niet meer te schilderen. 
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Waar maakt Winsol  
het verschil?

Naast de binnen- en 
buitendichtingen bevatten Winsol 
raamsystemen ook nog een 3de 
middendichting. Deze zorgt mee 
voor betere prestaties op het vlak van 
isolatie en wind- en waterdichtheid.

3

De massieve middenbrug binnenin 
het profiel voorkomt uitboren. Het 
is een extra obstakel voor inbrekers 
en maakt pvc ramen eigenlijk 
inbraakwerender dan aluminium 
versies.

4

We schuren de hoekverbindingen 
van gelakte pvc ramen altijd op 
zodat de lasnaad in de hoeken 
onzichtbaar wordt.

9

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

8

Afhankelijk van het type profiel 
en de te behalen isolatiewaardes 
kies je voor dubbel of drievoudige 
beglazing.

7

We rusten al onze ramen en deuren 
standaard uit met extra veiligheids- en 
inbraakvertragend beslag.
Dankzij de middendichting zit dit beslag 
in een droge zone en is het zo beter 
beschermt tegen corrosie.

5

Het aantal luchtkamers 
speelt een rol bij de 
isolatieprestaties van pvc 
ramen. CENTRIQ is een 
5-kamersysteem.

2

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

1

De verdoken afwatering 
voert regendruppels 
discreet naar buiten af.

11

Wist je dat CENTRIQ ons eigen 
ontwikkelde profielsysteem is? 
Ontworpen én op maat gemaakt 
in België!

6

Onze pvc ramen zijn ATG en CSTB 
goedgekeurd. Bovendien werden ze 
ook getest volgens de standaarden 
van WTCB, IFT, SKG/KOMO.

10



Ramen en deuren Schuiframen

CENTRIQ  (p. 8) MOOV  (p. 14) CENTRIQ Slide  (p. 16)

Diepte

Kader 70 mm 150 mm 135 mm

Vleugel 71 mm 74 mm 60 mm

U-waarden (vanaf)

Uf 1,2 W/m²K 1,3 W/m²K 2,0 W/m²K

Uw (dubbele beglazing) 1,25 W/m²K 1,21 W/m²K 1,46 W/m²K

Uw (3-voudige beglazing) 0,96 W/m²K 0,83 W/m²K 1,31 W/m²K

Beglazing

Dubbel ✔ ✔ ✔

Drievoudig ✔ ✔ ✗

Max. vleugelgewicht

100 kg 200 kg 300 kg

Min. aanzichtbreedte

Kader/vleugel 103 mm 151.5 mm (duo) en  
100 mm (View) 165 mm

Makelaar 120 mm ✗ ✗

Middenstijl ✗ 107 mm 120 mm

Max. glasdikte

Kader 46 mm 46 mm ✗

Vleugel 46 mm 46 mm 36 mm

Prestatiekenmerken

Luchtdichtheid klasse 4 klasse 4 klasse 4

Waterdichtheid E1800A (1800 Pa) 9A (600 Pa) 8A (450 Pa)

Windbelasting C4 C1 / B2 C3

Inbraakwerendheid klasse RC2 klasse RC2 klasse RC2

Akoestische isolatie Tot 47 (-1;-5) dB Tot 43 (-1;-5) dB Npd (No performance declaration)

Verdoken ontwatering ✔ ✔ ✔

Profielkamersysteem

Aantal kamers 5 4 2 & 3

Afdichtingsysteem

Type Middendichting Rubber aanslagdichting Q-lon afdichting ng

Aantal dichtingen 3 2 2
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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 
info@winsol.eu



Winsol Pvc  ramen en deuren / 31



Transformeer je woning met Winsol pvc ramen en deuren. 
Sta versteld van de prestaties en waar wij het verschil 
kunnen maken voor jouw comfort en veiligheid. In deze 
brochure ontdek je een overzicht van alle Winsol pvc 
raam-, deur- en schuifraamsystemen. We focussen graag 
op design, isolatie, gebruiksgemak en inbraakwerend 
buitenschrijnwerk. Alles dus voor jouw woongeluk 
binnenshuis.

Winsol. Een thuis om van te genieten.

Jouw Winsol verkooppunt:

A home to enjoy. 


