DEUREN & SCHUIFDEUREN
Onze kwaliteit, jouw zekerheid

Deuren met stijl



Een deur of een schuifdeur is de eerste kennismaking met de ruimte die erop
volgt, de eerste indruk van een kamer. Daarom ontwerpt Reynaers een prachtig gamma deuren, die stuk voor stuk een eigen stijl uitstralen. Ze geven je
woning de persoonlijke toets die ze verdient.
Kies je voor sobere basisvormen of voor een traditionele rustieke stijl? Wil je
speelse welvingen of liever strakke lijnen? Of ben je op zoek naar die ene, speciale kleur? Geen probleem, met Reynaers combineer je stijl, kleur, afwerking,
niveau van isolatie en veiligheid. Ieder zijn stijl, elke stijl zijn Reynaers.

Onze kwaliteit, jouw zekerheid
Wie bouwt of verbouwt, wil zekerheid. Zekerheid dat de gebruikte materialen
degelijk zijn. Daarom voldoen alle Reynaers producten aan de strenge ISO9001 kwaliteitseisen. En krijg jij niet minder dan 10 jaar garantie. Dat is een
zekerheid waarop je kan bouwen.



Met een hart
voor de natuur



Reynaers is even bekommerd om het milieu als jij, dus werken we
actief mee aan de volledige recyclage van aluminium. Gerecycleerd
aluminium kan immers met veel minder energie verwerkt worden,
zonder dat er ook maar een percentje kwaliteit verloren gaat. Zo
heeft elke Reynaers deur een groen kantje. Zelfs al is het rood, blauw
of pimpelpaars.

Eens aluminium, altijd aluminium
Aluminium heeft karakter: het is een sterk metaal met slechts een
kleine uitzettingsgraad. Het barst niet, scheurt niet, roest niet of rot
niet. Het ondervindt weinig of geen hinder van zonlicht, vocht, temperatuurschommelingen of wisselende weersomstandigheden.



Geborgenheid
begint bij veiligheid



Een warme thuis bouw je op basis van zekerheid en
veiligheid. Aluminium helpt je daarbij: het is namelijk
een zeer sterk materiaal. Dat is slecht nieuws voor
inbrekers, maar goed nieuws voor jou. Jouw deur is
uiterst stevig en biedt ongewenste indringers heel
wat weerstand.

Voor deuren:

Voor schuifdeuren:

>

kokervormige glaslatten

>

alu versterkingslatten

>

5-puntslot met veiligheidscylinder

>

vleugels en buitenkader inbraakvertragend

>

scharnieren met inbraakwerende kogel

>

meerpuntsluiting en veiligheidscylinder

>

alu versterkingslatten

>

inbraakvertragende krukken

>

inbraakvertragende krukken

Veiligheid met grote V
Jij stelt extra eisen inzake veiligheid? Geen enkel probleem: Reynaers biedt je namelijk de keuze uit
5 niveaus van inbraakvertraging en kogelwerendheid. Alle deuren en schuifdeuren uit deze niveaus
werden volgens de meest strikte Belgische en Duitse normen getest én goedgekeurd. Een voorbeeldje
van de mogelijkheden? We kunnen onze deuren en schuifdeuren uitvoeren met meerdere sluitpunten op
de verschillende kanten van het raam.
Voor een kleine meerprijs kan je het sluitsysteem van je deuren extra beveiligen. Je kiest dan voor veiligheidsbeslag. Dat bevat meer en sterkere sluitpunten en een veiligheidsslot. Het is ook voorzien van
een anti-inboorplaatje en een anti-uithefrichting. Zo belet je dat dieven het slot doorboren of de deur
met een koevoet forceren.



Deuren:
isolatie op uw maat

Een huis moet sfeer uitstralen: je wil er elke dag ‘thuiskomen’. Koude en lawaai horen buiten, warmte
en gezelligheid binnen. Daarom zet Reynaers de nieuwste technologieën in om een zo hoog mogelijke isolatiewaarde te bereiken wat betreft thermische isolatie, akoestische isolatie en water- en
winddichtheid.

Een Reynaers houdt je lekker warm
De warmteweerstand van materialen wordt weergegeven in een U-waarde. Hoe lager de U-waarde,
hoe hoger de warmteweerstand en dus hoe beter de isolatie. Aluminium op zich is een warmtegeleider. De tijd dat aluminium slecht isoleerde is lang voorbij. Vandaag zijn al onze profielen thermisch
onderbroken, waardoor ze een normale tot lage U-waarde bereiken. Ze voldoen aan de eisen die jij
stelt en aan de energieprestatielevering.
Opmerking: bedenk dat de keuze voor een bepaald materiaal van de profielen de globale isolatiewaarde van de woning slechts in zeer geringe mate zal beïnvloeden, omdat er zoveel meer factoren
een veel grotere impact hebben: hoogrendementsbeglazing, verlichting, dakisolatie, verwarmingsketel, ventilatieverliezen, ...



CS 68

CS 77

ECO SYSTEM

CS 86-HI

Reynaers Systemen

max. Uf (W/m2K)

min. Uf (W/m2K)

rekenwaarde Uf (W/m2K)

CS 86-HI

1.85

1.53

1.69

CS 77

2.45

1.96

2.03

ECO SYSTEM

2.58

2.27

2.33

CS 68

2.98

2.46

2.58

CS 38-SL

2.70

2.70

2.70

profielcombinatie

kleinste vleugel
kleinste kader

grootste vleugel
grootste kader

vleugel 59mm
kader 77mm

Heb je die speld horen vallen?
Hoe meer oppervlakte de profielen innemen in vergelijking met het glasoppervlak, hoe belangrijker de
geluidsisolatie. Aangezien hier de massawet geldt, is het opdrijven van de massa een goede methode om
geluidsisolatie te bekomen. De thermische onderbreking geeft reeds een goede akoestische ontkoppeling. Al onze profielen doorstaan probleemloos verschillende akoestische tests.



Deuren: kleur en stijl
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A

B

Thuis in elke stijl …
Afhankelijk van je bouwstijl, kan aluminium heel
C

discreet zijn of net heel uitgesproken. Onze Functionele basisvorm (A) is sober en ongecompliceerd.
Jij wil meer dynamiek? Kies dan voor de rustieke
Renaissancestijl (B). Ben je meer te vinden voor
minimalisme? Onze reeks Verborgen Vleugel (C)
biedt strakke lijnen zonder reliëf. Het superslanke

D

CS 38-SL profiel (D) combineert dan weer de minimalistische lijn met een reliëfafwerking. Ideaal
voor zowel een strakke nieuwbouw- als retrolook.
Kortom, onze uiteenlopende stijlen maken van je
woning de spiegel van je persoonlijkheid.
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Openingsmogelijkheden deuren
(buitenaanzicht)

vlakke deuren
CS 68
CS 77
CS 68 renaissance
CS 68 verborgen vleugel
CS 77 verborgen vleugel
CS 38-SL
CS 86-HI
ECO-SYSTEM
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raamdeuren

Beken kleur

De vrijheid om kleur te kiezen
Je deuren bepalen mee de stijl en de uitstraling van
een woning. Naast vormgeving, legt men vooral met
kleur persoonlijke accenten.
Daarom bieden we je meer dan 400 hoogwaardige
kleuren aan: metaal- en anodisatietinten, glanzende
en matte kleuren, lakken met houtstructuur of de
onderhoudsarme structuurlak. Wist je trouwens dat
je voor de profielen van het Concept-system® verschillende kleuren kan kiezen voor de binnen- en de
buitenkant van je ramen? Dat is wat we bedoelen
met de vrijheid om je huis kleur te geven. Vanbinnen
en vanbuiten.

Zoek je eigen kleur in de kleurenwaaier bij je
constructeur of surf naar www.mijndeuren.be.
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Schuifdeuren:
kleur en stijl
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De schuifdeur kan in vrijwel alle afmetingen worden gerealiseerd. Voor
grotere afmetingen worden de profielen indien nodig inwendig versterkt
met een speciaal ontworpen U-profiel. Op die manier blijft de oorspronkelijke belijning van het systeem behouden.
monorail

De schuifdeur is verder in enkele varianten verkrijgbaar, naar gelang het
gekozen systeem:
>

Monorail: de vaste delen worden rechtstreeks beglaasd in het kaderprofiel

>

Duorail: het schuifelement en de vaste delen worden opgebouwd uit
identieke delen

>

Lift & Slide (LS): Dankzij een raampomp wordt de schuifdeur opge-

duorail

tild alvorens hij over de inoxrail schuift. Deze rail is ingewerkt in de
bultvorm van het onderste profiel. De Lift & Slide variant kan zowel
in monorail als in duorail uitgevoerd worden. De belangrijkste troef
van Lift & Slide is een nog grotere zekerheid tegen lucht-, wind- en
waterdichtheid
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Openingsmogelijkheden
schuifdeuren
monorail

duorail

L&S monorail

L&S duorail

3-rail

mono
tp 110
tls 110
cp 96
cp 155
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duo

ls mono

ls duo

3-rail

3-rail ls

Zoek je eigen kleur in onze kleurenwaaier

Beken kleur

on-line: www.mijndeuren.be of ga langs bij je
constructeur voor een gratis kleurstaal.

tp 110

tLS 110

CP 96

CP 155
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Waarom Reynaers?
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Reynaers Aluminium maakt zelf geen deuren en schuifdeuren. En toch is
ons werk cruciaal voor de kwaliteit ervan. Want we leveren het basismateriaal aan de constructeur die jouw schrijnwerk maakt. We ontwikkelen
systemen die schoonheid combineren met functionaliteit. Je architect
en constructeur kunnen hiermee meteen aan de slag om de deuren van
jouw dromen te ontwerpen en te realiseren.

Reynaers biedt zekerheid
Reynaers werkt permanent en systematisch aan de kwaliteit van haar
producten. We bieden je dan ook 10 jaar systeemgarantie op al onze producten. Daarnaast garanderen de Europese labels Qualicoat en Qualanod de topkwaliteit van ons lakwerk en onze anodisatie.
Reynaers Aluminium is dus voor het leven.

Reynaers kleurt je leven
Bij je Reynaers aluminiumschrijnwerker, maar ook bij veel architecten en
ontwerpbureaus, kan je onze kleurstalen en kleurenwaaiers in alle rust
bekijken.

Reynaers inspireert …
De eigen inspiratie van de bouwer of verbouwer is cruciaal voor de kwaliteit van een bouwwerk. Hierbij helpen we je graag een handje. We hebben
honderden referenties, die de mogelijkheden van aluminium illustreren
met tal van voorbeelden. Wedden dat je er nieuwe ideeën uit haalt voor
je eigen woning? Surf naar www.mijndeuren.be of bekijk het fotoboek bij
je Reynaers aluminiumschrijnwerker.
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Waarom een vakman?

De schrijnwerkers waarmee Reynaers samenwerkt
zijn stuk voor stuk vaklui. Ze zitten allemaal al jaren
in het vak en verfijnen dagelijks hun talenten. Daardoor leveren ze enkel topkwaliteit. Je kan zelf het
productieproces volgen bij een vakman in je buurt.
Bovendien kom je met een Reynaers constructeur
nooit voor verrassingen te staan: je offerte is er snel
en correct. Ook tijdens de verkoop staat men steeds
voor je klaar.
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>
>
>
>
>
>
>

Een ruime ervaring
Continue opleiding en training
Vakwerk tot in het kleinste detail en afwerking
Stipte nalevering van de besproken planning
Kwaliteitscontrole na de uitvoering
Deskundig advies
Persoonlijke afspraak in de showroom of bij je thuis
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>
>
>
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Bekijk de mooiste referenties.
Zoek een vakman in je buurt.
Vraag een gratis prijsofferte.

www.mijndeuren.be
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We bring aluminium to life

Oude Liersebaan 266 · B-2570 Duffel
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www.reynaers.be · info@reynaers.be

