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Inleiding
Voor u ligt de brochure van H2R Windows bv. Wij zijn leverancier van zowel kunststof als aluminium
kozijnen. Deze kunnen worden uitgevoerd met ramen en deuren, maar ook als complete pui of
lichtstraat. In deze brochure geven wij een overzicht van de verschillende producten, uitvoeringen,
mogelijkheden en accessoires.
De brochure is als volgt ingedeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meer over H2R Windows
Kunststof ramen
Kunststof deuren
Kunststof puien
Kunststof lichtstraten
Aluminium ramen
Aluminium deuren
Aluminium puien
Aluminium lichtstraten
Aluminium schuifdeuren
Bestelprocedure

Bij de verschillende typen kunststof artikelen worden de profielen, kleuren en accessoires apart
vermeld. Bij de aluminium artikelen worden de verschillende profielen en kleuren vermeld die gelden
voor zowel ramen, deuren, puien als lichtstraten.
Vanwege het uitgebreide assortiment en de vele mogelijke configuraties is het helaas niet mogelijk
geweest om alle uitvoeringen in de brochure op te nemen. Staat het door u gewenste artikel er niet
tussen, neem dan contact met ons. Stuur een e-mail met uw specifieke vraag inclusief een eventuele
tekening, naar verkoop@H2RWindows.nl.

Disclaimer
Hoewel wij deze brochure met uiterste zorg hebben samengesteld, kan het voorkomen dat er een
onjuistheid in is afgedrukt. Ziet u iets wat niet juist is, of onrechtmatig verkregen, wilt u dit dan aan
ons melden? Dan kunnen wij dit bij de volgende oplage aanpassen.
Aan dit document kunnen geen recht worden ontleend. Getoonde afbeeldingen, tekeningen,
maatvoeringen, kleuren en profielen, kunnen afwijken van het uiteindelijk geleverde product.
De inhoud van deze brochure is, zover wij hebben kunnen achterhalen, geheel rechtenvrij verkregen.
Mocht bepaalde inhoud toch eigendom zijn van een rechthebbende partij, dan passen wij dit graag
aan.
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H2R Windows
Om de bestaande klantenkring beter van dienst te zijn is besloten om de verkoop van kunststof en
aluminium kozijnen voortaan op de markt te brengen onder de naam H2R Windows. Het is een
initiatief die is ontstaan bij Inoxdoors bv zodat zij zich kunnen blijven richten op rvs binnen- en
buitendeuren. Daarnaast willen we met deze nieuwe naam onze klantenkring uitbreiden.

Onze mensen
De medewerkers van H2R Windows hebben reeds ervaring met alle ins en outs van zowel kunststof
als aluminium kozijnen. Deze ervaring zorgt ervoor dat iedere aanvraag en opdracht professioneel
wordt opgepakt. Naast duurzame en onderhoudsvrije kozijnen, geven wij u graag advies over
bestaande of nieuwe situaties.

Kwalitatief en duurzaam
Wij zijn ervan overtuigd dat een kwalitatief product ook duurzaam is. Omdat onze producten
decennialang meegaan en nauwelijks onderhoud nodig hebben, is het effect op het milieu minimaal.
Zowel kunststof als aluminium kozijnen hoeven niet geschilderd te worden. We raden aan om de
kozijnen periodiek schoon te maken voor een nog langere levensduur.

Vragen? Neem contact op
In het geval waarin u twijfelt of wij u van het juiste product kunnen voorzien, vragen wij u vriendelijk
om contact met ons op te nemen. We horen graag wat uw situatie is zodat wij een passende
oplossing kunnen bieden. Wanneer u wilt komt één van onze buitendienst mensen graag bij langs.

H2R WINDOWS





Keuze uit kunststof en aluminium kozijnen
Groot assortiment profielen en kleuren
Onderhoudsvrije ramen, deuren, puien en lichtstraten
Duurzame kwaliteit voor een lange levensduur
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H2R Windows in de praktijk
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Kunststof kozijnen
Onze kunststof kozijnen worden vervaardigd uit hoogwaardige kunststof voor een lange levensduur.
Daarbij leveren wij ramen met verschillende profielen en kleuren. Omdat het kunststof geen
schilderbeurten nodig heeft is een kozijn nagenoeg onderhoudsvrij. Slechts af en toe reinigen van
eventueel raam en kozijn, zorgt ervoor dat een kozijn tientallen jaren meegaat.
De gebruikte grondstof voor de kozijnen is duurzaam verkregen door onder andere gerecycled
kunststof voor het granulaat. Door de hoogwaardige kwaliteit van de profielen gaan de kozijnen
tientallen jaren mee. Het restmateriaal is vervolgens recyclebaar waardoor de gevolgen voor het
milieu minimaal zijn.

KUNSTSTOF
KOZIJNEN
 Onderhoudsvrij
 Duurzaam
 Hoogwaardige
afwerking
 Leverbaar in
vele kleuren

Montage
De montage van de stompe kozijnen en de kozijnen met flens, wordt gedaan door het vastschroeven
in de sparing. De schroeven worden door het profiel vastgeschroefd in de muur. Het schroefgat kan
in de meeste gevallen onder de glaslatten worden geplaatst, zodat het niet meer zichtbaar is. De
glaslatten zijn eenvoudig per stuk te demonteren, zodat niet de hele ruit hoeft te worden
gedemonteerd. Na het vastschroeven en het terug monteren van de glaslatten zijn de montagegaten
onzichtbaar geworden.

Montage ‘klikramen’
Naast de stompe kozijnen en kozijnen met flens, leveren wij ook kunststof ramen met een
kliksysteem. Deze worden gemonteerd door middel van een zogenaamde ‘klikflens’. De flens en het
kozijn, die is voorzien van een flens, worden daarmee volledig opgesloten in de sparing. Let op, de
maximale breedte van een kozijn met kliksysteem is 3,5 meter.

Kozijnen bestellen
Wanneer u ramen besteld of aanvraagt, is het belangrijk dat u aangeeft welk profiel en welke kleur u
wenst. Hiermee kunnen wij u een passende aanbieding doen. Wilt u meer weten over profielen en
kleuren, neem dan contact met ons op.
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Profielen
In de onderstaande afbeeldingen ziet u de details van de verschillende profielen van de kozijnen.
Hierin kunt u kiezen tussen een ronde of schuine (strakkere) afwerking van de profielhoeken. Deze
keuze kunt u aangeven bij uw aanvraag of bestelling.
Een ‘stomp’ kozijn is een kozijn dat in een sparing wordt geplaatst, zonder binnen of buitenflens. Een
kozijn met flens is een kozijn die vanaf één zijde in de sparing kan worden geplaatst.
Buitenkozijnen:
LET OP: Buitenkozijnen kunnen ook binnen worden toegepast. Binnenkozijnen zijn echter niet geschikt
voor buitensituaties

Profiel A – Bukhil - stomp

Dit profiel wordt standaard met HR++ glas geleverd

Profiel B – Bukhil - met flens

Dit profiel wordt standaard met HR++ glas geleverd
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Profiel C – Bukhil - verdiept profiel zonder flens

Dit profiel wordt standaard met HR++ glas geleverd

Profiel D – Bukhil - verdiept profiel met flens

Dit profiel wordt standaard met HR++ glas geleverd

Profiel E – Faheim - stomp
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Profiel F – Faheim - met flens

Binnenramen:

Profiel G – Faheim - kliksysteem (niet mogelijk voor deuren)
Dit profiel wordt gemonteerd d.m.v. een kliksysteem. Bij montage wordt eerst het kozijn met flens in
de sparing geplaatst. Door de flens aan de ene zijde, blijft het kozijn in positie in de sparing. Vanaf de
andere zijde wordt de ‘klikflens’ in de sparing geplaatst. Vervolgens valt deze precies in de ‘kliksleuf’
van het kozijn en wordt de klikflens aangetikt tot het kozijn opgesloten zit in de sparing. Door de
vertanding in de kliksleuf zit het kozijn stevig gemonteerd.
LET OP: Het kliksysteem is niet geschikt voor kozijnen in de buitenmuur i.v.m. vochtbestendigheid.

U kunt bij uw aanvraag of bestelling zowel de profielcode als de omschrijving vermelden.
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Kleuren

Ca. RAL 9006

15 Alu geborsteld 16 Zilver (glad)

Ca. RAL 6009

20 Donker groen

Ca. RAL 6005

21 Mosgroen

Ca. RAL 5007

Ca. RAL 3011

25 Donker rood

31 Golden Oak

26 Diamant blauw

32 Mahonie

12 Licht grijs

Ca. RAL 7039

13 Grijs Quartz

Ca. RAL 9007

17 metallic

Ca. RAL 6001

22 Helder groen

Ca.RAL 7001

14 Grijs

18 As zwart

Ca. RAL 9001

23 Crème

(alleen mogelijk bij
type type A t/m D)

11 Basalt grijs

Ca. RAL 7035

(alleen mogelijk bij
type type A t/m D)

10 Antraciet

Ca. RAL 7012

Ook in glad mogeijk

Ca. RAL 7016

Ook in glad mogeijk

Al onze kozijnen worden standaard geleverd in de witte kleur RAL 9016. Optioneel zijn onze kozijnen
ook leverbaar in de onderstaande kleuren. Wilt u een aanvraag of opdracht plaatsen, wilt u dan de
gewenste kleur vermelden? Staat de door u gewenste kleur er niet tussen? Neem dan contact met
ons op zodat wij u kunnen adviseren over de juiste product-kleur combinatie.

19 Zwart grijs

Ca. RAL 9010

24 Wit

Ca. RAL 5011

27 Staal blauw

33 Special Oak

28 Zwart bruin

29 Bruin

34 Bergpijnboom 35 Winchester

U kunt bij uw aanvraag of bestelling zowel de kleurcode als de kleurnaam vermelden.
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Kunststof Ramen
Om een indruk te geven van de raamuitvoeringen die wij leveren, ziet u een voorbeeld van meerdere
raam uitvoeringen. Vanaf 6-delige ramen wordt het kozijn in delen geleverd, voorzien van een
koppelstuk (i.v.m. gewicht en de stijfheid van de constructie). Voor combinaties met ramen, deuren,
borstweringen e.d. verwijzen we u naar de puien, pagina 24.

Enkel raam

Dubbel raam

Viervoudig raam

Drievoudig raam

Vijfvoudig raam
De raamconfiguraties kunnen zowel met vierkante als rechthoekige ramen worden geleverd. De
maatvoering van de ramen kunt u bij uw aanvraag of opdracht opgeven. Wenst u een oneven
breedte verdeling, wilt u dit dan ook aangeven?
Ieder raamdeel is standaard voorzien van vast glas, maar er kan per raamdeel ook worden gekozen
voor een:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valraam
Draai-kiepraam
Bovenlicht
Borstwering
Bovenlicht en borstwering
Een combinatie van deze opties.

Deze verschillende opties worden in volgende hoofdstukken beschreven.

Standaard meegeleverd beslag
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Vast raam
Als het kozijn is voorzien van een ruit, spreken we over een vast raam. Vanaf één zijde is deze in het
kozijn gemonteerd d.m.v. (demonteerbare glaslatten). Eventueel kan een raamkozijn met vast glas
worden uitgevoerd met een ventilatierooster, deze vindt u bij de accessoires op pagina 28.

Details vast raam:

1. Standaard met dubbel glas (Faheim) of
HR++ (Bukhil)
(Andere glassoorten mogelijk op aanvraag)
2. Minimale afmeting zonder flens: 350 x 210 mm
Minimale afmeting met flens: 400 x 400 mm
3. Sparingmaat: maatwerk
4. Kleuren mogelijkheden zie pagina 11

U kunt een vast raam ook in meervoudige uitvoeringen (zie pagina 12) verkrijgen. Dit kan in
combinatie met andere uitvoeringen zoals een valraam, draai-kiepraam of met een borstwering of
bovenlicht. Bij bestelling van meervoudige raamkozijnen zijn de raamdelen standaard uitgevoerd met
vast glas. Dit geldt ook voor bovenlichten. Andere opties kunt u in de volgende hoofdstukken vinden
en per raamdeel kiezen.
Accessoires vindt u op pagina 28.
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Valraam
Kozijnen kunnen worden uitgevoerd met een valraam. Dit is een raam dat op de onderste dorpel
scharniert en maximaal 20o opengaat. Valramen worden veelvuldig toegepast op verdiepingen, waar
ventilatie nodig is, maar het raam niet helemaal open hoeft. De valramen zijn voorzien van
hoogwaardig hang- en sluitwerk.

Details valraam:

1. Standaard met dubbel glas (Faheim) of

2.
3.
4.
5.

HR++ (Bukhil)
(Andere glassoorten mogelijk op aanvraag)
Standaard meegeleverd met wit beslag,
veiligheidsbeslag etc. op aanvraag mogelijk
Minimale afmeting zonder flens: 455 x 360 mm
Minimale afmeting met flens: 406 x 536 mm
Sparingmaat: maatwerk
Kleuren mogelijkheden zie pagina 11

U kunt een valraam ook in meervoudige uitvoeringen (zie pagina 10) verkrijgen. Dit kan in combinatie
met andere uitvoeringen zoals een vast raam, draai-kiepraam of met een borstwering of bovenlicht.
Bij bestelling van meervoudige raamkozijnen zijn de raamdelen standaard uitgevoerd met een vast
raam. Daarom is het belangrijk dat u bij uw aanvraag of bestelling aangeeft waar u een valraam
gemonteerd wilt hebben. Dit geldt ook voor bovenlichten. Andere opties kunt u in de volgende
hoofdstukken vinden en bij aanvraag of bestelling, per raamdeel kiezen.
Accessoires vindt u op pagina 28.
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Draai-kiep raam
Soms is het gewenst om een raam te hebben die zowel (deels) open kan voor ventilatie en volledig
kan openen. Speciaal daarvoor leveren wij draai- kiepramen. Zoals de naam als aangeeft kan het
raam in het kozijn, zowel opendraaien als openklappen. Hiermee heeft het raam een ventilatiestand,
maar kunt u het raam ook volledig openen. Bijvoorbeeld voor het wassen van de ramen, maar ook
voor toegang voor eventuele materialen.

Details draai-kiepraam:

1. Standaard met dubbel glas (Faheim) of

2.
3.
4.
5.

HR++ (Bukhil)
(Andere glassoorten mogelijk op aanvraag)
Standaard meegeleverd met wit beslag,
veiligheidsbeslag etc. op aanvraag mogelijk
Minimale afmeting zonder flens: 415 x 395 mm
Minimale afmeting met flens: sparingmaat 460 x 410 mm
Sparingmaat: maatwerk
Kleuren mogelijkheden zie pagina 11

U kunt een draai-kiepraam ook in meervoudige uitvoeringen (zie pagina 12) verkrijgen. Dit kan in
combinatie met andere uitvoeringen zoals een vast raam, valraam of met een borstwering of
bovenlicht. Bij bestelling van meervoudige raamkozijnen zijn de raamdelen standaard uitgevoerd met
een vast raam. Daarom is het belangrijk dat u bij uw aanvraag of bestelling, aangeeft waar u een
draai-kiepraam gemonteerd wilt hebben. Andere opties kunt u in de volgende hoofdstukken vinden
en bij aanvraag of bestelling, per raamdeel kiezen.
Accessoires vindt u op pagina 28.

15
info@h2rwindows.nl

www.h2rwindows.nl

Brochure Kunststof / Aluminium kozijnen (2019)

Raam met bovenlicht
Een raamkozijn kan worden uitgevoerd met een
extra raam aan de bovenzijde, ook wel bovenlicht
genoemd. Wij leveren deze standaard met een
vast raam.
Eventueel kunnen wij deze voorzien van een
valraam, maar ook met een paneel wanneer u
geen lichtdoorlating wenst. De hoogte van een
bovenlicht kan bij bestelling worden
doorgegeven.

Details raam met bovenlicht:

1. Standaard met dubbel glas (Faheim) of

2.
3.
4.
5.

HR++ (Bukhil)
(Andere glassoorten mogelijk op aanvraag)
Standaard meegeleverd met wit beslag,
veiligheidsbeslag etc. op aanvraag mogelijk
Minimale afmeting zonder flens: 780 x 210 mm
Maximale afmeting met flens: 840 x 400 mm
Sparingmaat: maatwerk
Kleuren mogelijkheden zie pagina 11

U kunt een raam met bovenlicht ook in meervoudige uitvoeringen (zie pagina 12) verkrijgen. Dit kan
in combinatie met andere uitvoeringen zoals een vast raam, valraam, draai-kiepraam of met een
borstwering. Bij bestelling van meervoudige raamkozijnen zijn de raamdelen standaard uitgevoerd
met een vast raam. Daarom is het belangrijk dat u bij uw aanvraag of bestelling, aangeeft waar u een
valraam in een bovenlicht gemonteerd wilt hebben. Andere opties kunt u in de volgende
hoofdstukken vinden en bij aanvraag of bestelling, per raamdeel kiezen.
Accessoires vindt u op pagina 28.
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Raam met borstwering
Een raamkozijn kan worden uitgevoerd met een
borstwering. Een borstwering is een dichte
afwerking aan de onderzijde van het kozijn, zodat
er geen inkijk is. Standaard wordt een borstwering
geleverd met een plaat in de kleur van het kozijn.
Indien gewenst kunnen wij deze vervangen voor
een paneel vergelijkbaar met de rest van uw pand.
Ook is het mogelijk om de borstwering van vast
glas te voorzien, zodat er twee ramen boven
elkaar in één kozijn zijn geplaatst. De hoogte van
een borstwering kan bij bestelling worden
doorgegeven.

Details raam met borstwering:

1. Standaard met dubbel glas (Faheim) of

2.
3.
4.
5.
6.

HR++ (Bukhil)
(Andere glassoorten mogelijk op aanvraag)
Standaard meegeleverd met wit beslag,
veiligheidsbeslag etc. op aanvraag mogelijk
Minimale afmeting zonder flens 780 x 210 mm
Minimale afmeting met flens: 840 x 400 mm
Sparingmaat: maatwerk
Kleuren mogelijkheden zie pagina 11
Borstwering kleur op aanvraag in gewenste kleur leverbaar

U kunt een raam met borstwering ook in meervoudige uitvoeringen (zie pagina 12) verkrijgen. Dit
kan in combinatie met andere uitvoeringen zoals een vast raam, valraam, draai-kiepraam. Bij
bestelling van meervoudige raamkozijnen zijn de raamdelen standaard uitgevoerd met een vast
raam. En de borstwering met een plaat in kleur van het kozijn. Daarom is het belangrijk dat u bij uw
aanvraag of bestelling, aangeeft wat u in de borstwering gemonteerd wilt hebben. Andere opties
kunt u in de volgende hoofdstukken vinden en bij aanvraag of bestelling, per raamdeel kiezen
Accessoires vindt u op pagina 28.
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Raam met borstwering en bovenlicht
Een raamkozijn kan ook worden uitgevoerd
met zowel een borstwering als een
bovenlicht. Daarbij kan voor ieder deel
gekozen worden voor een bepaalde
configuratie. Bijvoorbeeld voor een valraam
in het bovenlicht. Maar ook een paneel in de
borstwering in een gewenste kleur. Glas in
een borstwering is ook mogelijk zodat er een
meervoudig raam ontstaat. Wanneer een
pand voorzien is van wandbeplating, kunnen
wij de borstwering uitvoeren met een paneel
in dezelfde kleur en textuur.
Details van de verschillende soorten ramen vindt u in de vorige hoofdstukken.
Details raam met borstwering en bovenlicht:

1. Standaard met dubbel glas (Faheim) of

2.
3.
4.
5.
6.
7.

HR++ (Bukhil)
(Andere glassoorten mogelijk op aanvraag)
Standaard meegeleverd met wit beslag,
veiligheidsbeslag etc. op aanvraag mogelijk
Standaard isolatiewaarde Uw = 1,2
Minimale afmetingen zonder flens: 1180 x 210 mm
Minimale afmetingen met flens: 1320 x 400 mm
Sparingmaat: maatwerk
Kleur mogelijkheden zie pagina 11
Kleur borstwering op aanvraag in gewenste kleur leverbaar

U kunt een raam met borstwering en bovenlicht ook in meervoudige uitvoeringen (zie pagina 12)
verkrijgen. Dit kan in combinatie met andere uitvoeringen zoals een vast raam, valraam of een draaikiepraam. Het is belangrijk om bij uw aanvraag of bestelling, duidelijk te vermelden wat voor
uitvoering u wenst in ieder deel van het kozijn.
Accessoires vindt u op pagina 28.
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Puntramen
Vaak worden agrarische bedrijfspanden voorzien van een puntdak. De voor- en achtergevel hebben
daardoor een puntvorm. Deze punt kan worden voorzien van een puntraam. In overleg met de
constructeur kunnen wij een raam op maat laten maken. Dit levert een belangrijke bron van daglicht
op in een pand.

Wanneer een puntraam meer dan 4 meter breed is, zal het kozijn bestaat uit 2 of meerdere delen.
Deze worden bij montage gekoppeld. Dit is nodig om de stijfheid van het kozijn te garanderen. De
verdeling van de ramen kunt u bij uw aanvraag of bestelling doorgeven. De raamdelen zijn standaard
voorzien van een vast raam.
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Raam met kliksysteem
Ramen met kliksysteem zijn snel en eenvoudig te monteren. Deze ‘klikramen’ zijn alleen geschikt
voor binnen gebruik. Wenst u deze montagemethode ook voor buitenramen? Neem dan contact op
met onze verkoopafdeling voor advies en voorwaarden.

De ‘klikramen’ zijn standaard voorzien van vast glas,
maar kunnen worden uitgevoerd met een valraam
of een draai-kiepraam. Daarbij is het mogelijk om
een meervoudige raamkozijn uit te voeren met een
kliksysteem. Echter tot een maximum breedte van
3,5 meter. Bredere ramen moeten worden voorzien
van extra bevestiging.
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Kunststof deuren
Wij leveren een breed assortiment aan kunststof deuren voor onder andere de bouw en industrie. De
sterke bouwkwaliteit in combinatie met de onderhoudsvrije eigenschappen, maken de kunststof
deuren een duurzame oplossing. De kozijnen van de deuren kunnen worden vervaardigd uit
verschillende profielen. Daarbij kunt u kiezen uit stompe kozijnen of kozijnen met flens.

KUNSTSTOF
DEUREN
 Onderhoudsvrij
 Duurzaam
 Hoogwaardige
afwerking
 Leverbaar in
vele kleuren
 Met of zonder
raam
 Diverse sloten
mogelijk
Stompe kozijnen
Een stomp deurkozijn kan vrij in een sparing worden geplaatst. Het kozijn kan vanaf beide zijden in
de sparing worden aangebracht. Hierdoor is mogelijk om in bijvoorbeeld een dikke muur, het kozijn
in het midden van de sparing te plaatsen.

Kozijnen met flens
Een deurkozijn met flens wordt vanaf één zijde in de sparing geplaatst. Daarbij zorgt de flens ervoor
dat het kozijn tegen de betreffende muur wordt gemonteerd.

Montage
De montage van kunststof deuren vindt vrijwel altijd plaats door de schroeven door het profiel van
het kozijn, in de muur te draaien. Afhankelijk van de kwaliteit van de muur zijn een tiental schroeven
per deur al voldoende. Door de schroeven in het kozijn te schroeven zijn deze niet zichtbaar bij een
gesloten deur. Wij kunnen u adviseren over oplossingen die ervoor zorgen dat schroeven ook bij een
geopende deur netjes afgewerkt of zelfs weggewerkt zijn.
Alle deuren zijn leverbaar met profiel A – B – C – D en kleuren zoals vermeld op pagina 8 t/m 11.

21
info@h2rwindows.nl

www.h2rwindows.nl

Brochure Kunststof / Aluminium kozijnen (2019)

Deur uitvoeringen
De kunststof deuren uit ons assortiment zijn leverbaar in een grote hoeveelheid uitvoeringen. Om
een indruk te geven van de vele mogelijkheden hebben we de meest voorkomende varianten voor u
afgebeeld.

Enkele deuren

Iedere deur kan zowel links- als rechtsdraaiend worden geleverd. Daarnaast kan er worden gekozen
voor een deur die naar binnen opendraait, of juist naar buiten. Wanneer u een opdekdeur wilt, dan
kunt u dat bij uw aanvraag of bestelling doorgeven.
Minimale afmeting enkele deur zonder flens:
sparingmaat 800 x 1900 mm
Minimale afmeting enkele deur met flens:
sparingmaat 865 x 1985 mm
Maximale afmeting enkele deur met en zonder flens: sparingmaat 1170 x 2385 mm
Als u een grotere maat wenst, neem dan contact met ons op.
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Dubbele deuren

Zoals te zien is op de afgebeelde uitvoeringen, zijn deuren leverbaar met o.a. een glazen ruit of een
bovenlicht. De ruiten zijn voorzien van HR++ glas maar indien gewenst kunnen wij deze ook
uitvoeren met andere soorten glas, bijvoorbeeld melkglas. Bovenlichten worden voorzien van een
glazen ruit, maar kunnen ook afgedicht zijn of voorzien van een sandwich paneel. Deze oplossing
wordt vaak toegepast bij bedrijfspanden of stallen. Een bovenlicht kan ook worden voorzien van een
valraam voor extra ventilatie.
Minimale afmeting dubbele deur zonder flens:
Sparingmaat 1100 x 1900 mm
Minimale afmeting dubbele deur met flens:
Sparingmaat 1165 x 1985 mm
Maximale afmeting dubbele deur met en zonder flens: Sparingmaat 2270 x 2385 mm
Als u een grotere maat wenst, neem dan contact met ons op.

23
info@h2rwindows.nl

www.h2rwindows.nl

Brochure Kunststof / Aluminium kozijnen (2019)

Kunststof puien
Heeft u een complete pui nodig van kunststof? Geen probleem. We leveren het in delen aan zodat
het eenvoudig te monteren is. Deze delen kunt u dan verbinden met de meegeleverde
koppelprofielen

Al onze puien worden geleverd met profiel A of B en in de kleuren genoemd op pagina 11 van deze
brochure.
Wanneer een pui breder dan 5 meter wordt, zal de pui worden opgedeeld in minimaal twee
segmenten. Deze segmenten worden vervolgens gekoppeld met een speciaal koppelprofiel. Zie
doorsnedetekening:

Het koppelprofiel is voorzien van een stalen versteviging om meer stijfheid te generen vanwege de
grote overspanning van de pui.
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Pui uitvoeringen
Een pui is leverbaar in vele uitvoeringen. Van enkelvoudige tot meervoudig. Met ramen en/of deuren
of met een borstwering en bovenlicht. Een pui kan worden samengesteld met de in deze brochure
genoemde ramen, deuren en accessoires.
Hieronder vindt u enkele voorbeelden en mogelijkheden.
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Pui op maat
De pui wordt voor u samengesteld zoals u wenst en vervolgens op maat gemaakt. Heeft u
bijvoorbeeld een 10-delige pui nodig met dubbele deuren en/of draai-kiepramen? Als u zorgt voor
een goede schets of tekening met uw wensen, dan maken wij de pui volgens uw opgave.

Waarom een pui in een pand plaatsen?
Voor veel gebouwen zijn er eisen als het gaat om lichtinval, nooduitgangen en ventilatie. Door een
pand uit te voeren met een pui, kunnen al die eisen ineens worden aangepakt. Want de
mogelijkheden om een pui te configureren zijn vrijwel onbeperkt. Deuren, enkel of dubbel, kunnen
naar wens worden toegevoegd. Valramen of draai-kiepramen in de ruimtes waar ventilatie is vereist.
Vaste ramen kunnen overigens ook worden uitgevoerd met een rooster. Is er wel daglicht nodig,
maar is zicht naar buiten of binnen niet gewenst? Dan leveren wij glassoorten waarbij in- of uitkijk
niet mogelijk is, maar waarmee wel voldoende licht naar binnen kan.
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Kunststof lichtstraten
Naast ramen, deuren en puien kunt u ook bij ons terecht voor zogenaamde lichtstraten. Ook bij
bedrijfspanden en agrarische gebouwen is het steeds belangrijker dat er voldoende lichtinval is.
Daarvoor leveren wij lichtstraten, al dan niet voorzien van valramen of draai-kiepramen. Een
lichtstraat bestaat uit een kunststof kozijn die meestal in de breedte van het spantvak wordt
geleverd. Zo kan met één kozijn de ruimte voorzien worden van veel daglicht.

Mogelijke uitvoeringen:

Uitvoering met vaste ramen

Uitvoering met klapramen

Lichtstaten worden standaard geleverd met een kozijn met flens en een wit profiel (RAL 9016). Meer
over profielen en kleuren vindt u op pagina 8 t/m 11 in deze brochure. Lichtstraten worden geleverd
met profiel A of B.
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Accessoires kunststof kozijnen
Rooster in bovenzijde raam (alleen bij type Bukhil)
-

Leverbaar in wit, grijs, eiken en chocolade
bruin
Luchtstroom afhankelijk van de relatieve
Vochtigheid van de kamer
Luchtvolume bij 10 Pa: 5-29 m3/h
Afmetingen: 402 x 27 x 45 mm

Regel-Air rooster ingebouwd in het raam (alleen bij type Bukhil)
-

Automatisch
Tot 7.8 m3 per uur per venster
Waterdichtheid DIN EN12208
Ventilatorbreedte 125 mm (dubbel 250 mm)

Soorten glas (op aanvraag mogelijk)
-

Veiligheidsglas
Melkglas
Zonwerend glas

Voor afwijkende glassoorten kunt u
contact met ons opnemen.
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Beslag
-

Veiligheidsbeslag
SKG beslag

Vensterbanken
Buiten toepassing:
Mogelijk in Aluminium of staal. Van hoge kwaliteit en
weerbestendigheid, bestand tegen vocht en
chemicaliën. Ze zijn duurzaam, onbrandbaar en
esthetisch
Binnen toepassing:
Vervaardigd van polyvinylchloride. Gecoat met uiterst
kras vaste folie. Deze pvc vensterbanken zijn een
vochtvast en duurzaam product (mogelijk in
verschillende kleuren)

Overige opties
-

Roedes
schuiframen
Op zoek naar andere opties? neem telefonisch
contact met ons op!
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Aluminium kozijnen
Naast kunststof kozijnen, is H2R Windows ook leverancier van duurzame aluminium kozijnen.
Aluminium kozijnen zijn een duurzaam alternatief voor onder andere houten en kunststof kozijnen.
Het materiaal is sterker en lichter, boven kunnen de kozijnen in iedere gewenste RAL kleur worden
besteld. Een aluminium kozijn heeft een premium uitstraling en gaat tientallen jaren mee. Buitenom
het af en toe schoonmaken is er geen onderhoud nodig. Het restmateriaal kan worden hergebruikt
zodat er geen negatief effect op het milieu is.

ALUMINIUM
KOZIJNEN
 Premium
uitstraling
 Onderhoudsvrij
 Duurzaam
 Leverbaar in
vele kleuren
 Lange
levensduur

Wanneer je als constructeur een nieuw (bedrijfs-) pand aan het ontwerpen bent, dan is het goed om
de ramen en deuren mee te nemen in het ontwerp. H2R Windows werkt graag samen om in de
ontwerpfase de tekening al van de juiste ramen, deuren en puien te voorzien. Aluminium kozijnen
hebben een bepaalde marge nodig v.w.b. de sparing. Dit kan per kozijn variëren, daarom voorzien wij
onze klanten graag van informatie.

Omdat ramen en deuren, maar ook puien en
lichtstraten, onderdeel zijn van een volledig pand,
leveren wij uitsluitend maatwerk. Ieder kozijn kan
vanaf uw tekening worden geleverd. Houd wel
rekening met het verschil tussen sparing- en
kozijnmaat.
Daarnaast leveren wij
aluminium kozijnen
bijvoorbeeld in iedere
RAL kleur. Bovendien
kunt u kiezen uit
verschillende profielen,
met ieder een andere
afwerking.
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Aluminium profielen
De aluminium kozijnen die wij leveren zijn vervaardigd uit twee soort profielen. Wanneer u een
raam, deur, pui of lichtstraat aanvraagt of besteld, kunt u aangeven welk profiel u wenst. Het verschil
tussen de profielen zit in de manier van monteren. Profiel X is een stomp profiel voor de montage in
de sparing. Profiel Y is een kozijn met flens voor montage vanaf één zijde van de sparing.

Profiel X - Aluprof 60 - stomp:

Profiel Y - Aluprof 60 - met flens:
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Aluminium ramen
Onze aluminium ramen zijn gefabriceerd uit hoogwaardig aluminium wat jarenlang meegaat. De
profielen zijn UV-bestendig voor een langer kleurbehoud. De ramen geven een pand een premium
uitstraling en zijn ook nog eens onderhoudsvrij.

Net als bij kunststof ramen, zijn ook de aluminium ramen leverbaar in allerlei configuraties.
Hieronder en op de volgende pagina vindt u daar enkele voorbeelden van. Wanneer de configuratie
die u wenst, er niet tussen staat, is dat geen probleem. Stuur ons een tekening, schets of foto van
wat u wilt en wij maken een passende aanbieding en raamkozijn.

Enkel raam met vast glas

Puntraam met vast glas
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Drievoudig kozijn met vast glas

Dubbel kozijn met bovenlichten en draaikiepraam

Borstwering en draai-kiepraam

Wanneer u een raam voor uw pand wilt aanvragen of bestellen, kunt u uw tekening naar ons sturen.
Vermeld duidelijk bij elk raam wat uw wensen zijn. Vervolgens maken wij een aanbieding en de
kozijnen op maat.
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Aluminium deuren
Aluminium deuren zijn vooral een duurzaam alternatief voor houten of kunststof deuren. Bovendien
zijn de deuren sterk en vormvast. Bovendien zijn de deuren kleurvast en zijn licht van gewicht. Dit
komt de levensduur ten goede omdat de kans dat de deur gaat hangen, vrijwel nihil is. De
scharnieren waarmee onze deuren zijn uitgevoerd zijn overigens verstelbaar in alle richtingen zodat
een deur altijd netjes is af te hangen.

Er zijn verschillende uitvoeringen als het gaat om soorten deuren, hang- en sluitwerk, maar ook in
afwerking en kleuren. Zo leveren wij stompe deuren, maar ook deuren met opdek. Ook het kozijn
kan zowel stomp als met flens worden geleverd.
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Aluminium puien
Vanwege de hoge constructie stijfheid van aluminium kozijnen, zijn complete puien mogelijk. Een pui
is een groot kozijn waarin zowel ramen als deuren kunnen worden toegepast. Ramen kunnen worden
vervangen voor panelen zodat afgesloten vakken ook mogelijk zijn. Een dergelijke pui is
onderhoudsvrij omdat het slechts af en toe hoeft te worden schoongemaakt. Bovendien is het
materiaal erg goed bestand tegen de weersinvloeden. Dit maakt dat aluminium een duurzame
materiaalkeuze is. En omdat de puien in iedere RAL kleur leverbaar zijn, kan ieder pand uitgevoerd
worden met een bijpassende stijl.

Puien zijn in de meest uiteenlopende configuraties te krijgen. Van een enkel kozijn tot wel meer dan
10-voudige kozijnen. Daarbij kan ieder deel afzonderlijk worden geconfigureerd met ramen en/of
deuren of een vast paneel.
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Hieronder ziet u enkele voorbeelden van pui-configuraties.
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Aluminium lichtstraten
Naast aluminium ramen, deuren en puien kunt u ook bij ons terecht voor aluminium lichtstraten. Ook
bij bedrijfspanden en agrarische gebouwen is het steeds belangrijker dat er voldoende lichtinval is.
Daarvoor leveren wij lichtstraten, al dan niet voorzien van valramen of draai-kiepramen. Een
lichtstraat bestaat uit een aluminium kozijn die meestal in de breedte van het spantvak wordt
geleverd. Ook worden lichtstraten toegepast in daken om zo veel daglicht in een ruimte te creëren.

Mogelijke uitvoeringen:

Uitvoering met vaste ramen

Uitvoering met valramen

Aluminium lichtstraten zijn leverbaar in iedere RAL kleur en kunnen worden voorzien van een stomp
kozijn of een kozijn met flens. Zie pagina 29.
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Aluminium Schuifdeuren
Tevens kunnen wij uw schuifdeur op maat leveren. Een praktische oplossing om een grote
glasoppervlakte te creëren voor een ruime doorkijk, wat tevens ruimte bespaard. De puien kunnen
geproduceerd worden tot een breedte van 6 meter.

Aluminium schuifdeuren zijn leverbaar in iedere RAL kleur.
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Accessoires aluminium kozijnen
Alle aluminium kozijnen kunnen worden voorzien van accessoires. In het onderstaande overzicht

Kleuren
Onze aluminium kozijnen kunnen geleverd worden
In iedere gewenste RAL kleur

Beslag aluminium ramen

[Trek de aandacht
van uw lezer met
een veelzeggend
citaat uit het
document of
gebruik deze ruimte
om een belangrijk
punt te
benadrukken. Sleep
dit tekstvak als u
het ergens anders
op de pagina wilt
plaatsen.]
info@h2rwindows.nl

Weerstandsklasse 1

Weerstandsklasse 1

Veiligheidsbeslag / anti-inbraakbeslag (afhankelijk van de grootte van het raam worden het aantal
anti-inbraakbeugels bepaald)

39
www.h2rwindows.nl

Brochure Kunststof / Aluminium kozijnen (2019)

Rooster AR75

-

Handbediening
Koordbediening
Aanhaakstang
Motorbediening

U-waarde: 3 W/(m2K)

Soorten glas (op aanvraag mogelijk)
-

Veiligheidsglas
Melkglas
Zonwerend glas

Voor afwijkende glassoorten kunt u
contact met ons opnemen.

Vensterbanken
Buiten toepassing:
Mogelijk in Aluminium of staal. Van hoge kwaliteit en
weerbestendigheid, bestand tegen vocht en
chemicaliën. Ze zijn duurzaam, onbrandbaar en
esthetisch
Binnen toepassing:
Vervaardigd van polyvinylchloride. Gecoat met uiterst
kras vaste folie. Deze pvc vensterbanken zijn een
vochtvast en duurzaam product (mogelijk in
verschillende kleuren)
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Bestelprocedure
Wilt u kozijnen aanvragen of bestellen? Wilt u dan de onderstaande procedure toepassen, zodat wij
u snel een passende aanbieding of opdrachtbevestiging kunnen toesturen. Het liefst ontvangen wij
uw opdracht of aanvraag via het formulier op onze website, zodat wij alle gegevens hebben om u
snel van een offerte of opdracht te voorzien. Stuurt u liever een e-mail (verkoop@h2rwindows.nl),
volg dan het onderstaande stappenplan:
Stap 1: Geef aan of u kunststof of aluminium kozijnen wilt. Beide is ook mogelijk, echter is het dan
belangrijk dat u bij ieder kozijn duidelijk aangeeft welk materiaal het moet worden.
Stap 2: Vermeld de gewenste kleur (of kleuren).
Stap 3: Wilt u alleen stompe kozijnen of kozijnen met flens, of beide varianten? Geef dit (indien
nodig) duidelijk aan per kozijn. Denk ook aan draairichting van eventuele ramen en/of
deuren.
Stap 4: Voeg de tekening of tekeningen van het pand toe, waarop de verschillende kozijnen duidelijk
zijn aangegeven en indien nodig, geïdentificeerd.
Stap 5: Zorg dat uw naam en bedrijfsgegevens duidelijk worden vermeld voor u de e-mail verzendt.
Wenst u per telefoon benaderd te worden, geef dit aan in uw e-mail.
LET OP: Hoe completer uw aanvraag, hoe sneller en vollediger wij u van een opdrachtbevestiging of
offerte kunnen voorzien.

Kozijnmaat versus sparingmaat
Het is voor de maatvoering van het uiteindelijke product van belang dat u duidelijk aangeeft of de
opgegeven maten van het kozijn of van de sparing zijn. Wanneer u een kozijn bij ons inkoopt met de
maatvoering van het kozijn, dan moet u zorgen voor voldoende marge in de betreffende sparing.
Geeft u bij bestelling de sparing maat op? Vermeld dit dan expliciet in uw aanvraag om
maatverschillen te voorkomen.
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