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“Een goed isolerend raam bevat altijd kunststof.” Straffe taal?  
Ja, maar daarom niet minder waar. Aluminium profielen maken steeds meer 
gebruik van thermische onderbrekingen in kunststof om de isolatiewaarde 
te verbeteren. En kunststof, dat is niet toevallig al jaar en dag hét terrein 
van Deceuninck.

Kunststof of aluminium?  
Deceuninck garandeert kwaliteit van productie tot plaatsing:
 q 100% Belgisch vakmanschap
 q Permanente interne en externe controles
 q Erkend netwerk van Preferred Partners

Met het oog op innovatieve, duurzame en klantgerichte oplossingen kadert 
de stap naar aluminium raam- en deurprofielen helemaal in onze kernwaarden. 
Voor ons een logische zet en voor u: een nog ruimer aanbod. 

De stap naar aluminium
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INNOVATION
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Slank en sterk
Aluminium is een streling voor het oog.  
Een elegant en licht materiaal dat perfect 
past bij een moderne architectuur, maar met 
een stevigheid die uitzonderlijke kwaliteit 
garandeert.

Duurzaam
Een lange levensduur en ook nog eens 
100% recycleerbaar: aluminium ramen en 
deuren houden het milieu te vriend.

Onderhoudsvriendelijk
Aluminium is weerbestendig, kleurvast en 
eenvoudig te reinigen. Af en toe de sluitingen 
afstellen en een regelmatige poetsbeurt: 
meer onderhoud is er niet aan.

Een uitgebreid kleurengamma
Van een rijk aanbod RAL-kleuren tot 
precies de afwerking die u wil (satijnglans, 
mat of structuurlak): de mogelijkheden van 
aluminium zijn talloos.

Voordelen van aluminium
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—
Aluminium  
past perfect bij 
een moderne 
architectuur.

G
strak  
& sterk

G
uitgebreid  
kleurengamma

RAAMTYPE STANDAARD

G
onderhoudsvriendelijk 
& duurzaam



INNOVATION
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Raamtypes

De vlakke buitenzijde geeft de aluminium ramen 
uit de S(tandaard) Reeks een neutrale en tijdloze stijl. 
Volledig lucht- en winddicht, kiest u met de S-Reeks 
voor ramen voor het leven. 

 q Thermisch en akoestisch isolerend
 q Duurzaam design
 q Ruime kleur- en stijlkeuze
 q Inbraakwerend
 q Onderhoudsarm 

Isolatiewaarde Uw tot 0,97 W/m2K

STANDAARD

“Met de thermische 
onderbreking in kunststof  
en de slimme isolatiestrip,  
houdt u in de winter de warmte 
binnen en de koude buiten.”

G
strak  
& modern
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RETRO
Ideaal voor klassieke woningen, presenteert de 
R(etro) Reeks ramen met dieperliggende profielen. 
De perfecte match tussen klassieke elegantie en 
hedendaags comfort.

Alle voordelen van de S-Reeks én:
 q Extra accentuering
 q Oog voor detail
 q Decoratieve look 

Isolatiewaarde Uw tot 0,99 W/m2K

CACHÉ
De C(aché) Reeks bestaat uit aluminium ramen 
waarbij het frame van de raamvleugel verborgen 
wordt achter het kader. Zo ziet u van buitenaf 
meer glas en minder profiel. Het resultaat?  
Met de verborgen vleugel krijgt u het effect van 
een vast raam.

Alle voordelen van de S-Reeks én: 
 q Ultraslank, minimalistisch design
 q Maximale lichtinval
 q Maximaal zicht naar buiten

Isolatiewaarde Uw tot 1,1 W/m2K

G
elegant  
& klassiek

G
slank &  
minimalistisch 



Bij Deceuninck geeft u uw eigen toets aan uw 
aluminium deur. Met freeslijnen, glaspartijen en 
opzetprofielen naar keuze. Combineert u het 
aluminium profiel liefst met glas of eerder met 
gelakte aluminium panelen? Alles kan. 

Kiezen voor aluminium deuren van Deceuninck, 
dat is kiezen voor:
 q Veiligheid & comfort
 q Duurzaamheid & uitstekende isolatie
 q Tijdloze klasse & eenvoudige personalisatie

Uitmuntende akoestische en thermische isolatie-
waarden behalen? Dat kan, dank zij de brede 
thermische onderbreking van 44mm en de slimme 
isolatiestrip in PUR-schuim.

Welk type of afwerking u ook kiest. De aluminium 
deuren van Deceuninck zorgen voor een stijlvol en 
tijdloos resultaat.

Isolatiewaarde Uw tot 1,1 W/m2K

Aluminium deuren

Enkele, dubbele of driedelig schuivende ramen? 
Bij Deceuninck kiest u voor een modulair schuifraam-
concept. Tot maar liefst 3 aantal schuivende delen en 
grote raamafmetingen. Een flexibele oplossing die 
verschillende stijlen en noden aankan. 

 q Binnen en buiten vormen 1 geheel
 q Kamerbreed uitzicht van vloer tot plafond
 q Slank en elegant design 
 q PUR-isolatieschuim in de thermische 

onderbreking voor sterke isolatie
 q PVC-afdichtingsprofielen in de bovenkant 

van het raam voor een winddicht resultaat

Isolatiewaarde Uw tot 1,0 W/m2K

Aluminium  
schuiframen

—
Voor nieuwbouw 
en renovatie. 
Van traditionele 
woning tot 
moderne loft. 
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RAAMTYPE CACHÉ



Energiebewust bouwen
Innovatie, ecologie en design: op die 3 pijlers 
bouwt Deceuninck de toekomst. “Building 
a sustainable home” is dan ook geen holle 
slogan, maar een leidraad voor onze dagelijkse 
werking. Energiebewust bouwen en renoveren 
is vandaag een must, en ook wij nemen daarin 
onze verantwoordelijkheid. 

Dat heeft niet alleen gevolgen voor de 
ecologische voetafdruk van Deceuninck, maar 
ook voor die van u. Met Deceuninck is uw 
woning duurzamer dan ooit tevoren.

Duurzaamheid

ECOLOGY
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—
Building 
a sustainable 
home: 
een slogan 
waar we 
trots op zijn.



Aluminium ramen passen helemaal bij onze  
bouw- én levensstijl.

Voor onze nieuwbouwwoning hadden we eerst niet aan 
aluminium ramen gedacht, tot we de voordelen ontdek-
ten. De fijne profielen, waarbij het glas één strak geheel 
vormt met het profiel, passen perfect bij onze minima-
listische bouwstijl. Modern, onderhoudsvriendelijk en 
inbraakwerend: alles wat we zochten en méér.   

Waarom we voor Deceuninck kiezen? Simpel: ik BEN mee. 
Voor onze Bijna-EnergieNeutrale woning was de keuze 
voor een BEN-voorloper snel gemaakt.
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Een veelzijdig kleurenpalet
Het kleurenpalet van onze aluminium ramen kent 
talloze schakeringen: zo zijn de raamprofielen van 
Deceuninck beschikbaar in 14 zorgvuldig uitgekozen 
kleuren. Deze Aluroc-tinten combineert u moeiteloos 
met elke stijl, in elk interieur. U droomt van 
verschillende kleuren aan de binnen- en buitenkant 
van uw ramen? Wij maken het waar. Kies uit onze 
brede waaier aan BI-colours.  

 q Nieuwste generatie poederlak ‘Super Durable’   
 q Hoge krasbestendigheid
 q Mat satijnen look 
 q Onderhoudsarm

Kleurensysteem

ALUROC
- BY DECEUNINCK -

G
TIP! 
Voor de projectmarkt  
bieden wij een ruimer 
gamma RAL-kleuren 
aan. Wij bekijken 
de mogelijk heden 
graag met u. 
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_
RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

REF. 8502
_
RAL ± 7042 
VERKEERSGRIJS A

REF. 8721
_
RAL ± 9006 
WIT ALUMINIUM

REF. 8579
_
RAL ± 7033 
CEMENTGRIJS

Integraal tweekleurig gecoat  
(BI-COLOUR), buitenzijde in combinatie 
met binnenzijde

EX
TE

RI
O

R
EX

TE
RI

O
R

EX
TE

RI
O

R
EX

TE
RI

O
R

IN
TE

RI
O

R
IN

TE
RI

O
R

IN
TE

RI
O

R
IN

TE
RI

O
R

REF. 8531
_
RAL ± 7042 
VERKEERSGRIJS A

REF. 8501
_
RAL ± 9001
CRÈME WIT

REF. 8517
_
RAL ± 9006 
WIT ALUMINIUM

REF. 8527
_
RAL ± 7033 
CEMENTGRIJS

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

— 
Ik BEN mee

ANNELORE V. 
28 JAAR
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Integraal éénkleurig gecoat 
(UNI-COLOUR)
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CRÈME WIT
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CRÈME WIT
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REF. 8714
_
RAL ± 7022 
OMBERGRIJS

REF. 8876
_
RAL ± 7039
KWARTSGRIJS

REF. 8582
_
RAL ± 7016 
ANTRACIETGRIJS

REF. 8526
_
RAL ± D 085 60 10 
BALMORAL*

REF. 8524
_
RAL ± 7021 
ZWARTGRIJS

REF. 8513
_
RAL ± 7030 
STEENGRIJS

REF. 8516
_
RAL ± 7044 
ZIJDEGRIJS

REF. 8730
_
RAL ± 9005 
GITZWART

REF. 8580
_
RAL ± 7023 
BETONGRIJS

REF. 8712
_
RAL ± 7022 
OMBERGRIJS

REF. 8734
_
RAL ± 7039
KWARTSGRIJS

REF. 8511
_
RAL ± 7016 
ANTRACIETGRIJS

REF. 8506
_
RAL ± D 085 60 10 
BALMORAL*

REF. 8725
_
RAL ± 7021 
ZWARTGRIJS

REF. 8520
_
RAL ± 7030 
STEENGRIJS

REF. 8530
_
RAL ± 7044 
ZIJDEGRIJS

REF. 8729
_
RAL ± 9005 
GITZWART

REF. 8897
_
RAL ± 7023 
BETONGRIJS

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

REF. 8003

_
RAL ± 9016 
VERKEERSWIT

REF. 8067

_
RAL ± 7022 
OMBERGRIJS

REF. 8068

_
RAL ± 7039
KWARTSGRIJS

REF. 8070

_
RAL ± 7042 
VERKEERSGRIJS A

REF. 8072

_
RAL ± 7016 
ANTRACIETGRIJS

REF. 8096

_
RAL ± 9001
CRÈME WIT

REF. 8909

_
RAL ± D 085 60 10 
BALMORAL*

REF. 8934

_
RAL ± 7021 
ZWARTGRIJS

REF. 8908

_
RAL ± 9006 
WIT ALUMINIUM

REF. 8935

_
RAL ± 7030 
STEENGRIJS

REF. 8936

_
RAL ± 7044 
ZIJDEGRIJS

REF. 8012

_
RAL ± 9005 
GITZWART

(*) DEZE KLEUR BEHOORT TOT DE RAL DESIGN KLEURCOLLECTIE

REF. 8904

_
RAL ± 7033 
CEMENTGRIJS

REF. 8910

_
RAL ± 7023 
BETONGRIJS

DESIGN



DAK & GEVEL 
–
PVC - TWINSON
Onze gevel- en onderdaksystemen bestaan 
uit pvc en uniek Twinson-materiaal dat in de 
prijzen viel met een PEFC-duurzaamheids-
label. De buitenkant van uw woning blijft 
er vele jaren mooi uitzien, zonder dat u de 
pvc-profielen of Twinson-bekledingen hoeft 
te schilderen. Deze zijn makkelijk te plaatsen 
(ook met standaard gereedschap) en combi-
neren elegantie met onderhoudsgemak.

INNOVATION ECOLOGY DESIGN

RAMEN & DEUREN 
–
PVC
Onze profielen worden gekenmerkt door een 
perfect evenwicht tussen energie rendement 
en comfort. Met goede thermische en akoes-
tische eigenschappen bieden wij – in veel 
kleurtjes – dé oplossing voor uw ramen, 
deuren en luiken.

TUINTOEPASSINGEN 
–
TWINSON
De terrassen in composietmateriaal en 
omheiningen zijn gemaakt om een eeuwig-
heid mee te gaan. Ze passen op een natuur-
lijke en harmonieuze manier bij uw woning 
en garanderen een echte meerwaarde.

INTERIEUR
TOEPASSINGEN 
–
PVC
Deceuninck biedt een uitgebreide keuze aan 
afwerkingen en kleuren voor lambriseringen, 
vensterbanken en plinten. Uw interieur ver-
anderen was nog nooit zo makkelijk.

VENTILATIE  
& ZONWERING 
–
ALUMINIUM
Dankzij de innovatieve ventilatie- en  
zonweringsystemen van Deceuninck 
beheerst u perfect de natuurlijke lichtinval. 
Een hoogtechnologische oplossing waarbij 
functionaliteit, esthetiek en een duurzaam 
concept u een verhoogd leefcomfort 
en regelbaar binnenklimaat bieden.

Building a sustainable home

UW DECEUNINCKPARTNER
De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een  
netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk 
te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een 
hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde 
voor uw Deceuninck-product.

Het engagement van Deceuninck op het vlak 
van innovatie, ecologie en design legt ons 
een duidelijke doelstelling op: een duurzame 
woning bouwen. Een woning met een beter 
energierendement en een aangename uitstraling. 

Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde 
materialen en produceert de fabrikant 
producten met een lange levensduur en hoge 
isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en 
100% recycleerbaar zijn. Bovendien kunnen we 
dankzij onze waarden een betere wereld bouwen 
voor onze partners en onze eindgebruikers.

DECEUNINCK NV  BENELUX

Bruggesteenweg 360, BE-8830 Hooglede-Gits
BE T +32 51 239 272 | belux@deceuninck.com | www.deceuninck.be
NL T +31 76 561 78 34 | deceuninck.kunststof@deceuninck.com | www.deceuninck.nl

B-01/2017-83536-8102 - Deceuninck stelt deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Desondanks is het mogelijk dat de in deze brochure opgenomen gegevens niet actueel, onvolledig  
en/of onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Op de opgenomen tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen en merken (waaronder Deceuninck, 
Linktrusion en Twinson) rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Deceuninck. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze 
worden gereproduceerd. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag.

PUT YOUR STAMP HERE

ALUMINIUM
Ultieme duurzaam- en milieuvriendelijk-
heid? Onze aluminium profielen zijn 100% 
recycleerbaar. De toevoeging van kunststof 
zorgt bovendien voor een verhoogde 
isolatiewaarde. 


