RAMEN

„Zo heb ik de wereld nog
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nooit gezien.”
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„Toen ik onze architect
vroeg of er ook onderhoudsvriendelijke vensters
op de markt zijn, had hij
zijn antwoord klaar:
niets is zo eenvoudig!”

Een huis wordt een
thuis
Met kunstoframen
wordt het leven lichter
Ramen zijn er nu eenmaal. Ze zijn zo vanzelfsprekend in onze dagelijkse omgeving dat we er nog
nauwelijks aandacht aan besteden. En bovendien
kijken we er meestal niet naar maar wel doorheen. Een blik uit het raam geeft onze gedachten
vrij spel. We zien de boom die voor het huis staat,
de straat, de tuin. In de natuur zien we met de
seizoenen de kleuren veranderen. We zien mensen
komen en gaan en we kunnen volgen wat er in de
buurt gebeurt. Het raam is het kader.
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Maar het is in de winter als het buiten vriest en
we het ons binnen gezellig maken met een kop
warme koffie dat we echt het comfort van ramen
ondervinden. We zien het licht van de heldere
winterhemel buiten en voelen de gezellige
warmte van het huis binnen.

Het is slechts wanneer er aan bouwen of verbouwen wordt gedacht, dat ramen ook van de technische kant worden bekeken. Ramen moeten aan
een aantal vereisten beantwoorden. De keuze van
het beslag, de dichtingen en van de grondstof
hangt daarmee samen. De isolerende werking bijvoorbeeld moet steeds optimaal zijn in elk klimaat,
en winter en zomer.
Kunststoframen geven hierop een antwoord. Ook
voor op het eerste gezicht minder belangrijke
zaken maken ze het leven lichter. De hoogwaardige profielen van VEKA moeten niet geverfd
worden en hebben een volledig glad oppervlak.
Daardoor wordt ook een grondige schoonmaakbeurt veel eenvoudiger. Want tenslotte heeft u
wat beters te doen dan ramen te poetsen. U kan
die tijd even goed gebruiken om u te ontspannen
en het u naar de zin maken.
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Vormgeving wordt een
plezier
Elke dag geven we vorm aan onze leefomgeving,
de ene keer meer bewust dan de andere.
Wanneer we onze woning inrichten, als we op
het werk een kalender ophangen of een bureau
een plaatsje geven. En ook onszelf ,ontwerpen’
we telkens weer. Welke jas trek ik aan vandaag?
Past die trui bij mijn sokken? Moet ik eens niet
aan een ander kapsel denken? Voortdurend zijn
we bezig met kleuren en vormen. We maken
keuzes en bouwen aan een heel eigen levensstijl.

Klassiek – markant – beweeglijk. Voorbeelden van de talrijke
designmogelijkheden met de VEKA systeemlijnen.

ten. Ze geven een uniek karakter aan het buitenaanzicht van uw woning en zorgen binnen voor
een huiselijke sfeer.

gramma een oplossing. De profielen en dichtingen zijn perfect op mekaar afgestemd in klassieke
of moderne, rustieke of elegante, in strakke of
meer gezellige stijl. In een gamma van meer dan
1.600 profielen, kruishouten en toebehoren voor
de verschillende systeemlijnen vindt u gegarandeerd het geschikte kader voor uw nieuwe ramen.

Houdt u van bogen?
Architectuur is niet eenvormig. De charme van
oude gebouwen bijvoorbeeld ligt dikwijls in vensters met sierlijk gevormde bogen. Bij de renovatie is de grootste opgave om het karakter van het
gebouw te bewaren. Daarvoor is veel inzicht en
oog voor detail nodig. Ook in de moderne architectuur hebben ronde en spitsbogen hun plaats
verworven. En door creatieve ontwerpers wordt
steeds meer gebruik gemaakt van symmetrische
en asymmetrische driehoeks-, gevel- en uitbouwconstructies. Met vensterprofielen van VEKA
wordt ook aan de meest onalledaagse concepten
vorm gegeven.

Wanneer u bouwt of verbouwt moeten er veel
beslissingen genomen worden. Dat moet met
overleg gebeuren want ze bepalen voor lange tijd
het uitzicht van uw woning. Maar ook met
smaak, uw smaak en dat beantwoordt helemaal
aan onze behoefte om creatief te zijn en nieuwe
dingen uit te proberen. Met de venstersystemen
van VEKA wordt kiezen een plezier want voor elk
architectuurconcept is er in het uitgebreid pro-

Zo komt er kleur in
uw leven
De tijd dat kunststoframen enkel in wit werden
uitgevoerd is voorbij. Wat zou u denken van een
raam in uw lievelingskleur of in een rustiek houtdesign? Misschien in twee kleuren met wit aan de
binnenkant? Het maakt niet uit. De VEKA kwaliteitsprofielen brengen kleur en plezier in uw
leven.

Uw VEKA adviseur kent de uitgebreide uitvoeringsmogelijkheden van het kruishoutenprogramma van VEKA met de verschillende constructietypes: tussenliggende profielen, bovenliggende
profielen en in het glas verwerkte profielen.

1.

2.

3.

1. tussenliggende profielen
de ideale oplossing voor een maximaal onderhoudscomfort

De liefde voor het detail

2. bovenliggende profielen met speciale tussenliggende
profielen
vanuit klassiek oogpunt de meest prijsgunstige variante

Ons hart wordt vertederd door kleine dingen. Het
lachkuiltje in de wangen, een troetelnaam, de
lieve gestes. Hoe langer we iemand kennen, hoe
vertrouwder we geraken met de grote en vooral
kleine persoonlijke kantjes.
Het is de bedoeling dat we lange tijd plezier
beleven aan onze ramen. Daarom is het goed van
bij het begin te letten op de kleine dingen die het
leven mooier maken zoals bijvoorbeeld kruishou-

3. in het glas verwerkte profielen
de meest exclusieve constructie voor veeleisende
toepassingen

Laat u door uw vakman deskundig adviseren.
Want voor een totaalconcept voor vensters met
kruishouten is een geoefende blik voor groottes
en verhoudingen nodig.

„Ik wil geel, mama
krijgt rood en papa
blauw!”
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„Wat heeft twee vleugels
en waakt heel goed over
ons?”

Kwaliteit houdt dicht

Rust doet goed

Een raam moet in zijn bestaan heel wat weg- en
buitenhouden: wind en regen, hagel, hevige hitte
en sterke kou. In de zomer zorgt het binnen voor
koelte en verfrissing, in de winter voor gezellige
warmte. Kwaliteitsramen van VEKA zorgen niet
alleen voor een goede temperatuur in uw huis,
maar ook voor besparingen in uw geldbeugel. De
uitstekende isolerende eigenschappen doen uw
verwarmingskosten gevoelig dalen. Op die manier
kunnen belangrijkere dingen aan bod komen.
En het is nog goed voor het milieu ook.

Na een vermoeiende dag snakt men naar een
rustige avond thuis. Dat is in vele huidige woonomgevingen niet altijd mogelijk. Geluidswerende
ramen verhogen de kwaliteit van de woning en
zorgen ervoor dat lawaai geen stressfactor wordt.

Bovendien zijn VEKA profielen door hun hoge
materiaal- en verwerkingskwaliteit bijzonder
duurzaam en weerbestendig. Dat wordt steeds
weer bevestigd door interne controles en certificaten van internationaal gerenommeerde onderzoekingsinstituten.
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Meer veiligheid
Uw huis beschermt u en uw familie. Ramen zijn
een belangrijk onderdeel van dat veiligheidsomhulsel. Let dus bij uw keuze op de kwaliteit.
Ramen uit VEKA profielen zijn uiterst stabiel en
houden stand bij extreme belasting, ook in de
basisuitvoering. Speciaal beslag, glas en aangepaste dichtingen verhogen de inbraakbeveiliging
en beantwoorden aan de strengste veiligheidsnormen. Zo kan u zich van overal veilig voelen.

VEKA profielen zijn in de standaarduitvoering
reeds voldoende geluidswerend. Er zijn verschillende mogelijkheden om die eigenschap aan te
passen aan verhoogde belasting door lawaai met
speciale beglazing of ingebouwde ramen. Het
VEKA systeemprogramma heeft een oplossing
voor elke vorm en sterkte van geluidshinder.

Het deskundige advies
voor uw ramen van de
gespecialiseerde vakman
Een huis is meer dan een
gebouw. Het is een thuis.
Daarom is bouwen en verbouwen een zaak van vertrouwen. Het komt er daarbij vooral op aan dat
men kan rekenen op betrouwbare partners. Al
uw vragen over ramen worden door uw gespecialiseerde VEKA vakman deskundig en persoonsgericht beantwoord. Hij baseert zich op de vernieuwende en uitgeteste kwaliteit van de systeemprofielen van VEKA, een wereldleider op het gebied van de venstertechnologie. Een uitstekende
partner voor uw raamadviseur want met VEKA
profielen werden reeds meer dan 100 miljoen
vensters en deuren gemaakt.
Het uitgebreid gamma systemen waarmee aan
elk vensterconcept vorm kan worden gegeven
geniet veel bijval bij zowel vensterbouwers en
architecten als bouwheren. Laat u zich ook overtuigen door de talrijke voordelen van het VEKA
systeem en u zal de wereld met nieuwe ogen
bekijken.
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