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over H2R Windows

Onze producten

De kozijnen die we leveren zijn gefabriceerd met profielen van gerenommeerde fabrikanten. Zowel de aluminium en kunststof kozijnen zijn bovendien duurzaam geassembleerd. In ieder proces ligt de focus op een hoogwaardige en duurzame afwerking van
het eindproduct. Daarbij is er vanaf het ontwerp oog voor design en uitstraling, maar
ook comfort voor de eindgebruiker. Heeft u inspiratie nodig, blader dan deze brochure
door of neem contact op met één van onze adviseurs voor persoonlijk advies.
E-mailadres: verkoop@h2rwindows.nl Telefoonnummer: 0318-265 000.

Kwalitatief en duurzaam

Onze mensen

Vragen? Neem contact op

De medewerkers van H2R Windows hebben reeds jarenlange 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.
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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. De materialen zijn recyclebaar zodat aan het einde van de
levensduur geen afval overblijft. 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.

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 u langs.

h2rwindows.nl
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kozijnen

De bron

De door ons geleverde kozijnen zijn gefabriceerd van verschillende profielen. Ieder
profiel geeft een bepaalde stijl en afwerking. Deze profielen zijn afkomstig van vooraanstaande fabrikanten die de materialen vanuit een duurzame oorsprong gebruiken.
Zowel het aluminium als het glas zijn afkomstig uit duurzaam gewonnen grondstoffen.
Het gebruikte kunststof komt uit een proces waar hergebruik bovenaan staat. Bovendien is de verspilling tot het minimum gereduceerd zodat er geen sprake is van een
negatief effect op natuur en milieu.

Toepassing en (her)gebruik

Verwerking

Einde levensduur

De grondstoffen worden door de profiel producenten samengesteld tot een hoogwaardig eindproduct. In dat proces is niet alleen aandacht voor energiebesparing,
maar ook voor het welzijn van productiepersoneel en alle betrokken partijen. Door
naar behoefte te produceren, wordt verspilling van grondstoffen tegen gegaan. Voor
het transport worden de producten verpakt in plastic verpakkingsmateriaal wat hergebruikt of gerecyled is.
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Door het toepassen van kunststof of aluminium kozijnen, wordt een pand duurzamer.
Want de kozijnen en vleugels hebben geen schilderbeurt nodig, periodiek schoonmaken is voldoende. Wanneer een gebruiker om wat voor reden dan ook, een andere
kleur wenst, dan kan dit d.m.v. wrappen worden gerealiseerd. Er is geen demontage,
spuit- of schilderwerk en montage nodig. Als het pand wordt gesloopt of gerenoveerd
en de kozijnen overbodig zijn, kunnen ze door hergebruik opnieuw worden toegepast.

Wanneer kozijnen aan het einde van de levensduur zijn blijkt opnieuw het duurzame
karakter. Als de functionaliteit hergebruik niet meer toelaat, dan is het een kwestie van
de materialen gescheiden inleveren bij de afvalverwerking. Zowel het glas, aluminium,
kunststof en het staal van verstevigingsprofielen zijn recyclebaar. Op deze manier zijn
ook onze producten circulair.

h2rwindows.nl
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kunststof kozijnen
Herkomst

Kunststof kozijnen zijn samengesteld uit profielen. Deze profielen zijn gemaakt van
kunststof wat wordt geproduceerd uit restproducten van andere industrieën. U kunt
hierbij denken aan aardolie, aardgas en plantresten. Hierdoor draagt het gebruik van
dit materiaal bij aan minder verspilling in andere branches.

Profielsystemen

De profielen bestaan uit een kunststof extrusievorm die in sommige gevallen inwendig
wordt versterkt met een stalen kokerprofiel. Deze profielen worden geproduceerd in
verschillende vormen en afwerkingsstijlen. Door te kiezen voor ronde of juist scherpe
hoeken, krijgen kozijnen een andere uitstraling. Dus wanneer u uw kozijnen uitkiest,
kunt u niet alleen de kleur doorgeven, maar ook de afwerking die u wenst. Op de detailpagina’s van profielsystemen kunt u deze kiezen.

Bestellen

Als u bij ons kozijnen besteld voor uw woning, kantoor of bedrijfspand, horen we
graag wat uw wensen zijn. Geef daarom de door u gewenste kleur en profielsysteem
door, dan zorgen wij voor hoogwaardige kozijnen in uw eigen stijl. Stuur uw aanvraag
naar één van onze adviseurs: verkoop@h2rwindows.nl.

Montage

Een kozijn moet uiteraard ook worden gemonteerd in uw droomhuis of het (nieuw- of
ver-) bouwproject. De montage van kozijnen kan door uzelf of de aannemer worden
uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk of gewenst is, kunnen wij de montage voor u verzorgen.

Onderhoudsadvies

Wanneer u de levensduur van uw kozijnen wilt optimaliseren, raden we u aan om niet
alleen de ramen te wassen. Door af en toe ook de kozijnen met een sopje af te nemen,
blijft de kwaliteit decennialang gewaarborgd. Dus geen tijdrovende schilderklussen of
ander onderhoud, een schoonmaakbeurt bij vervuiling volstaat.

Garantie

Op de kozijnen geven we de volgende garantie:
Hang- en sluitwerk 1 jaar
Kozijnprofielen
10 jaar
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kunststof

profielsystemen
Ideal 4000 stomp

Het Ideal 4000 kozijn is gemaakt van een robuust kunststof profiel. Dit universele systeem is geschikt voor de moderne woningbouw, maar wordt ook veelvuldig toegepast in de utiliteitsbouw.
Deze stompe versie kan het beste worden gemonteerd in een
houten of kunststof stelkozijn.
De inbouwdiepte van dit profiel is 70 mm.

Ideal 4000 opdek

Het Ideal 4000 kozijn met flens is net als het stompe kozijn een
populair product. De profielen met een flens van 20 mm, worden
eenvoudig in een sparing gemonteerd en worden daarom veel
toegepast in hallenbouw, maar ook in de agrarische sector.
De inbouwdiepte van dit profiel is 70 mm.

Blockprofiel stomp

Een Blockprofiel kozijn is gemaakt van een robuust profiel. Dit
profiel kan met hout-look verbinding worden geleverd. Hierdoor
heeft het kozijn dezelfde vorm dan een houten kozijn. Wanneer
gecombineerd met een hout kleur, zijn de kozijnen nauwelijks
van houten kozijnen te onderscheiden.
De diepte van dit profiel is 120 mm.

Blockprofiel opdek

Het Blockprofiel onderscheidt zich door de brede/verdiepte inbouwvorm. Door de flens van 20 mm zijn de kozijnen eenvoudig
te monteren, in vrijwel iedere situatie.
De inbouwdiepte van dit profiel is 120 mm.
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kunststof

profielsystemen
Schuifprofiel HST 85

Het HST 85 profiel is speciaal ontwikkeld voor schuifpuien. Dit
energiezuinige schuifdeursysteem is speciaal ontwikkeld voor
grote beglazing. Daarbij is het kozijn geoptimaliseerd om een zo
gering mogelijk warmteverlies te hebben. De schuifpuien kunnen
met meerdere schuifdeuren of een vast deel worden uitgevoerd.
Let op: slechts twee delen zijn passeerbaar.
De inbouwdiepte van dit profiel is 197 mm.

Schuifprofiel Smart Slide

Voor een mooi verdiept kozijn, bieden we de Smart Slide aan.
Wanneer de andere kozijnen in het pand verdiept zijn, is het wel
zo mooi om ook de schuifpui met dit profiel uit te voeren. De
schuifpuien kunnen met meerdere schuifdeuren of een vast deel
worden uitgevoerd. Let op: slechts twee delen zijn passeerbaar.
De inbouwdiepte van dit profiel is 140 mm.
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kunststof

kleuren

Keuzemogelijkheden
10 Antraciet

11 Basalt grijs

12 Lichtgrijs

13 Grijs quartz

14 Grijs

Het profiel wat u kiest is bepalend voor de stijl van het kozijn en het eventuele draaiende deel. Maar door een kleur te kiezen wordt het pand persoonlijk en stijlvol. We
leveren een breed spectrum aan kleuren zoals op de pagina hiernaast is te zien. Door
de combinatie van de keuze van profiel en kleur ontstaan er veel keuzemogelijkheden.

Getoonde kleuren
15 Alu geborsteld

16 Zilver (glad)

17 Metallic

18 As zwart

19 Zwart grijs

De getoonde kleuren zijn uiteraard een digitale/geprinte weergave van de kleur zelf.
Daarnaast zijn er op aanvraag meer kleuren beschikbaar. Zoekt u een specifieke
kleur? Geef dit dan door bij uw aanvraag, dan zoeken wij de profielkleur die het dichtst
in de buurt komt. Indien gewenst kunt u bij ons een kleurstaal opvragen.
Gelieve bij uw aanvraag of bestelling het nummer van de kleur vermelden.
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20 Donkergroen

21 Mosgroen

22 Helder groen

23 Crème

24 Wit

25 Donkerrood

26 Diamant blauw

27 Staalblauw

28 Zwartbruin

29 Bruin

31 Golden oak

31 Mahonie

33 Special oak

34 Bergpijnboom

35 Winchester
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aluminium kozijnen
Herkomst

Zoals de naam al aangeeft, worden aluminium kozijnen gemaakt van aluminium profielen. Het materiaal voor deze profielen is afkomstig van duurzaam gewonnen grondstoffen. Het materiaal voor de meeste profielsoorten is Cradle-to-cradle gecertificeerd.
Tijdens de productie van het aluminium wordt verspilling bovendien tegengegaan en
restmateriaal wordt hergebruikt.

Profielsystemen

Aluminium profielen kenmerken zich door de hoge constructie stijfheid en corosiebestendigheid. Daarom zijn aluminium kozijnen een duurzame oplossing voor zowel
woning als bedrijfspand. De kozijnen zijn goed te transporteren en te monteren. Bovendien gaan ze decennialang mee. We leveren bovendien meerdere profielsoorten
met ieder zijn eigen afwerkingsstijl.

Bestellen

Als u bij ons kozijnen besteld voor uw woning, kantoor of bedrijfspand, horen we
graag wat uw wensen zijn. Geef daarom de door u gewenste kleur en profielsysteem
door, dan zorgen wij voor hoogwaardige kozijnen in uw eigen stijl. Stuur uw aanvraag
naar één van onze adviseurs: verkoop@h2rwindows.nl.

Montage

Een kozijn moet uiteraard ook worden gemonteerd in uw droomhuis of het (nieuw- of
ver-) bouwproject. De montage van kozijnen kan door uzelf of de aannemer worden
uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk of gewenst is, kunnen wij de montage voor u verzorgen.

Onderhoudsadvies

Wanneer u de levensduur van uw kozijnen wilt optimaliseren, raden we u aan om niet
alleen de ramen te wassen. Door af en toe ook de kozijnen met een sopje af te nemen,
blijft de kwaliteit decennialang gewaarborgd. Dus geen tijdrovende schilderklussen of
ander onderhoud, een schoonmaakbeurt bij vervuiling volstaat.

Garantie

Op de kozijnen geven we de volgende garantie:
Hang- en sluitwerk 1 jaar
Kozijnprofielen
10 jaar
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aluminium

profielsystemen
Aluprof MB-45 stomp

Dit ongeïsoleerde profiel heeft een minimalistische stijl. Het is
het ideale kozijn voor kantoorinrichting. Het strakke uiterlijk van
het aluminium zorgt voor een moderne stijl en veel glaspartijen
wat voor veel licht zorgt.
Inbouwdiepte: 45 mm

Vleugeldiepte: 54 mm

Aluprof MB-60 stomp

Dit geïsoleerde profiel is een modern aluminium systeem voor
gebruik zowel in als buitenshuis. Het profiel is zowel thermisch
als akoestisch geïsoleerde voor een groter comfort. Het stompe profiel geeft meer inbouwvrijheid voor zowel de woning- als
utiliteitsbouw.
Inbouwdiepte: 60 mm

Vleugeldiepte: 69 mm

Aluprof MB-60 opdek

Een robuust profiel maar ook compact voor aluminium kozijnen
voor een strakke afwerking. De hoogwaardige isolatie geven de
kozijnen en nog duurzamer karakter. De flens van 21 mm zorgt
voor een efficiënte inbouw in ieder pand.
Inbouwdiepte: 60 mm

Vleugeldiepte: 69 mm

Aluprof MB-70 stomp

De kozijnen van het MB-70 profiel worden op grote schaal toegepast in puien en etalages. Het profiel is door de bredere constructie goed geschikt voor grotere overspanningen. Bovendien
valt de vleugel volledig binnen het kozijn zodat er een slanke
maar duurzame raam- of deurconstructie ontstaat.
Inbouwdiepte: 70 mm
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aluminium

profielsystemen
Aluprof MB-70 opdek

Dit duurzame profiel kenmerkt zich door de strakke afwerking.
De vleugel valt gelijk met het kozijnprofiel voor een strakke afwerking. Bovendien zorgt de flens van 21 mm voor een eenvoudige montage in zowel een woning als bedrijfspand.
Inbouwdiepte: 70 mm

Vleugeldiepte: 79 mm

Aluprof MB-86 stomp

Het MB-86 profiel is een uniek aluminium profiel vanwege het
gebruik van aerogel als thermische isolatie. Daarbij is het profiel
breed en diep waardoor constructies van grote afmetingen en
een hoog gewicht mogelijk zijn.
Inbouwdiepte: 77 mm

Vleugeldiepte: 86 mm

Aluprof MB-86 opdek

Een goede isolatie en een grote constructie stijfheid maken dit
profiel uitermate geschikt voor grote glaspartijen. De hoge isolatiewaarde maakt dit profiel, met een flens van 25 mm, geschikt
voor duurzame gebouwen.
Inbouwdiepte: 77 mm

Vleugeldiepte: 86 mm

Aluprof MB-Ferroline stomp

MB-Ferroline kozijnen zijn ontwikkeld voor renovatie van monumentale gebouwen. Echter is het tevens een prachtig kozijn geworden die ook in nieuwe panden tot zijn recht komt. Het klassieke uiterlijk met een minimale profielmaat zorgen voor een unieke
uitstraling. Ook is het profiel erg goed geïsoleerd waardoor het
een uitstekende keuze voor het verduurzamen van gebouwen.
Inbouwdiepte: 110 mm
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aluminium

profielsystemen
Aluprof MB-Ferroline opdek

Het paradepaardje van de aluminium kozijnen is wat ons betreft
het MB Ferroline profiel met een flens van 15 mm. De kozijnen
hebben een industrieel uiterlijk en een hoge isolatiewaarde.
Ideaal voor zowel renovatie als nieuwbouw projecten.
Inbouwdiepte: 110 mm

Vleugeldiepte: 93,5 mm

Aluprof HS-77 Schuifprofiel

Hefschuifdeuren zorgen voor een open positie van kamers naar
tuin of terras. Bovendien zijn schuifdeuren ruimte besparend
omdat er geen draaiend deel de ruimte indraait. Leverbaar in
standaard en Hoge isolatiewaarde. Mogelijk in 2 of 3 rail systeem.
Inbouwdiepte: 174 mm

Vleugeldiepte: 77 mm

Elektrische schuifdeuren

Een elektrische schuifdeur is een waardevolle toevoeging aan uw bedrijfspand, want de deur opent vanzelf
voor uw relaties. Maar ook voor instellingen of wooncomplexen is een elektrische schuifdeur een mooie
oplossing, o.a. omdat er eenvoudig een tochtsluis
mee gecreeerd kan worden.
We leveren aluminium schuifdeuren die in verschillende uitvoeringen geleverd kunnen worden. Uiteraard in enkele of dubbele deur, maar ook gebogen
en telescopisch. Voor buitengevels bieden we deuren
met een geïsoleerd profiel aan, terwijl voor binnengebruik ook smallere ongeïsoleerde profielen leverbaar
zijn.
Profieldiepte binnen:
Profieldiepte buiten:

24
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aluminium

kleuren

Keuzemogelijkheden

Door een profiel te kiezen, bepaalt u het uiterlijk van de aluminium kozijnen. Maar
uiteraard is het niet alleen de vorm en de afwerking van het profiel wat het uiterlijk
bepaald. Ook de kleuren doen veel met de uitstraling. In een aantal gevallen kunt u
kiezen voor structuur in de kleur wat een kozijn nog meer uitstraling geeft. Informeer
bij onze adviseur voor de mogelijkheden.

RAL kleuren

Aluminium kozijnen zijn leverbaar in ieder mogelijke RAL kleur. De profielen worden
voor de montage van het kozijn op kleur gebracht met een hoogwaardige coating. De
kleur wordt niet alleen op de profielen, maar ook op de raamlijsten aangebracht.
Gelieve bij uw aanvraag of bestelling het RAL nummer van de door u gewenste kleur
vermelden.

Aluminium kozijnen kunnen in iedere RAL kleur worden
geleverd. Hoewel deze kleuren genormaliseerd zijn, kunnen verschillende ondergronden voor nuanceverschillen
zorgen. H2R Windows kan voor een (geringe) kleurafwijking niet aansprakelijk worden gesteld.
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accessoires
Dubbel glas (éénkamer beglazing)

Standaard twee glasbladen, met edelgas Argon tussen het glas. Dit glas
wordt bij de aluminium profielen, en de kunststof profielen Ideal 4000 en
Blockprofiel standaard toegepast.
Dit glas heeft in de standaard uitvoering een dikte verdeling van 4/16/4.

Trippel glas (tweekamer beglazing)

Dit glas bestaat uit drie glasbladen, met edelgas Argon tussen het glas.
Dit glas wordt toegepast wanneer er betere thermische eigenschappen
worden verwacht. In de beglazing wordt een warm-edge afstandhouder
gemonteerd, die een energiebesparende werking heeft. Hiermee kan een
warmtedoorgangscoëfficiënt van 0,4 - 0,8 W/m2K worden bereikt.

Geluidswerend glas

Geluidswerend glas is standaard een dubbel beglaasd raam waar tussen
de glasbladen een geluidswerende folie is aangebracht. Dit glas wordt
daarom vooral toegepast in openbare gebouwen en woningen in lawaaierige omgevingen.

Veiligheidsglas

Door middel van een unieke constructie van het glas en het toepassen
van sterke folie is dit glas extreem veilig. Wanneer er toch sprake is van
breuk, blijven de glasscherven aan de folie hangen waardoor letsel en
inbraak kansen minimaal worden.

Zonwerend glas

Door een speciale zonwerende coating aan de buitenzijde, wordt zowel
de warmte en UV-straling gefilterd. Met het gevolg dat er nauwelijks
warmte achter de ruit ontwikkeld en er geen gevolgen van UV-straling
optreden. Bovendien is er minder overlast door felle zonnestralen.
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accessoires
Beslag

Ieder draaibaar of kiepend deel van ramen en deuren, wordt uiteraard geleverd met beslag. Het standaard meegeleverde is per materiaalsoort verschillend. Echter voldoet het
standaardbeslag uiteraard voor de werking van zowel ramen als deuren.

Deurbeslag

Raambeslag

Onderstaand vindt u het standaard
deurbeslag wat met deuren wordt meegeleverd. Een deurknop in plaats van
een klink is optioneel.

Optioneel raambeslag kleuren voor aluminium kozijnen

Veiligheid

Onderstaand ziet u het beschikbare raambeslag voor kunststof kozijnen. Deze kleuren
zijn ook voor aluminium kozijnen toe te passen. Een vergrendeling is optioneel, gelieve bij
bestelling doorgeven. Het standaard beslag is blauw omrand.

Optioneel is deurbeslag met kerntrekbeveiliging te verkrijgen. Ook leveren we
knopcilinders met elektronisch slot voor
toegangscontrole.

U kunt ook kiezen voor veiligheidsbeslag of SKG beslag. Hiermee zorgt u ervoor dat ongewenste toegang tot uw pand sterk wordt vertraagd.
Daarnaast leveren we ook andere oplossingen als het gaat om beveiliging of toegangscontrole. Bijvoorbeeld knopcilinders met een paslezer voor gecontroleerde toegang.
Informeer bij onze adviseur voor de mogelijkheden.
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accessoires
Deurdranger

Ventilatierooster

Voor het automatisch sluiten van deuren
leveren we deurdrangers. Deze worden
aan de binnenzijde van een buitendraaiende deur gemonteerd. Optioneel is er een
deurdranger te verkrijgen met een vergrendelbare schuifarm.

Om een ruimte goed te ventileren, maar wel met een minimale koudebrug, bieden we ventilatieroosters aan. Deze kunnen worden ingebouwd in het raam of boven het kozijn. We raden
aan om in een gebouw meerdere ventilatieroosters te plaatsen. Ook als er ramen open kunnen. Want bij koud weer, blijven de ramen vaak dicht, terwijl juist dan ventileren belangrijk is.

Zelfregelend glasrooster

Dit glasrooster wordt bovenop het glas in het kozijn geplaatst.
Het rooster is thermisch onderbroken om geen isolatiewaarde
te verliezen. De warmtedoorgangscoëfficiënt van dit rooster is
3 W/m2K. De constructie is bovendien insectenwerend.
Let op: dit rooster is niet mogelijk i.c.m. screens

Elektronische sluitplaat

Onze deuren zijn verkrijgbaar met een
elektronische sluitplaat. Deze kan worden
aangestuurd door een 0-24 V signaal. We
leveren uitsluitend de sluitplaat, de eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het
aansluiten ervan.

Zelfregelend vlak glasrooster

Ook dit rooster wordt bovenop het glas in het kozijn gemonteerd. Dit rooster is vlak waardoor dit rooster ideaal is voor
schuiframen en wanneer er screens worden toegepast. Ook
dit rooster is insectenwerend en thermisch onderbroken.

Ventilatierooster inbouw

Dit inbouw ventilatierooster wordt niet op het glas maar tussen
het kozijn en de bovenkant van de sparing gemonteerd. Het
geeft een strakkere afwerking en is bovendien ook geschikt
voor renovaties. Ook wanneer u bestaande kozijnen hergebruikt, kunnen er nog steeds roosters worden toegepast.
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accessoires
Raam roeden

Een gebouw met een klassieke uitstraling heeft vaak roeden in de ramen. Want door
een groter raam te voorzien van een vakverdeling, krijgt een pand een hele andere
look. Als het gaat om renovatieprojecten komen roeden heel vaak voor. We maken
onderscheid in roeden die in het glas of juist erop zijn gemonteerd.

Roeden in het glas

Omdat dubbel glas standaard is, kunnen er roeden
in het glas worden gemonteerd. Het voordeel van de
roeden in het glas is dat het eenvoudiger is om de ruit
schoon te maken. De roeden zijn standaard in dezelfde kleur als het kozijn, een andere kleur is optioneel.
Verkrijgbaar in breedten van: 8, 18, 26 of 45 mm.

Roeden op het glas

Dorpels

We leveren dorpels die onder de kozijnen kunnen worden gemonteerd. Zowel dorpels
met een hardstenen uitstraling als van hardsteen. Daarnaast bieden we een geïsoleerde hardstenen dorpel aan van Duriso.

Isostone

Isostone dorpels zijn gemaakt van glasvezelversterkt kunststof.
Deze onderdorpels hebben holle kamers waarin de stilstaande
lucht als isolator werkt. Met als gevolg dat er veel minder energie verloren onder ramen en/of deuren.

Roeden op het glas zijn de meest voorkomende manier omdat dit het meest lijkt op traditionele kozijnen.
De kleur van de roeden is standaard hetzelfde als
van het kozijn, een andere kleur is optioneel. Bij deze
uitvoering van roeden zijn er ook roeden in de ruit
gemaakt voor een mooiere afwerking.
Verkrijgbaar in breedten van: 26, 46 of 66 mm.

Duriso (hardsteen)

In samenwerking met Duriso leveren we ook onderdorpels
van natuursteen. Deze zijn bovendien ook nog eens geïsoleerd
verkrijgbaar. Hiermee kiest u voor een premium uitstraling van
hardsteen, maar heeft u geen koudebrug onder de kozijnen.
Daarmee voorkomt u namelijk een van de grootste bronnen van
energieverlies.
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accessoires
Vensterbanken

Voor het afwerken van kozijnen, leveren we ook vensterbanken voor zowel binnen als buiten.
Want een vensterbank maakt van de sparing een praktische ruimte aan de binnenzijde van het
kozijn. Wanneer een kozijn verdiept in de gevel wordt geplaatst is een vensterbank nodig om
goed af te wateren. Bovendien zorgt een mooie vensterbank voor een mooie afwerking.

Vensterbank binnen

De kenmerken van binnen vensterbanken zijn vooral de duurzaamheid en de hoge krasvastheid. Bovendien zijn ze eenvoudig
schoon te maken en water en UV-bestendig.
Verkrijgbare diepte:		
100 t/m 500 mm
Leverbare kleuren: 		
Wit, marmer, els, gouden eik, noot,
				grafiet en wengé.

Vensterbank buiten (alu)

Hoogwaardige aluminium vensterbanken geschikt voor alle
weersomstandigheden. Naast de standaard kleuren (zie onderstaand) kunnen deze vensterbanken in iedere RAL kleur worden
gepoedercoat of gelakt.
Verkrijgbare diepte:		
70 t/m 600 mm
Leverbare kleuren: 		
Wit (RAL 9016)
				Palisander (RAL 8019)
				Donker eiken (RAL 8017)

Vensterbank buiten klassiek

Deze klassieke vensterbanken hebben een afgeronde afwerking.
Deze afwerking maakt het direct tot een uiterst stevige vensterbank met een hoge duurzaamheid.
Verkrijgbare diepte:		
Leverbare kleuren: 		

150 t/m 400 mm
Antiek koper/antiek zilver

Hardstenen vensterbank
- geïsoleerd mogelijk -

In samenwerking met Duriso, leveren we in combinatie met de
kozijnen ook hardstenen vensterbanken. Om een koudebrug te
voorkomen, zijn deze vensterbanken ook geïsoleerd leverbaar.
Zo verliest u geen kostbare energie, maar wel een premium uitstraling van uw woning of bedrijfspand.
Verkrijgbare diepte:		
Leverbare kleuren:		
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accessoires
Rolluiken

Naast screens kunnen ook rolluiken worden toegepast. Deze werken niet alleen zonen insectenwerend, maar kunnen ook voor verduistering worden gebruikt. Daarnaast
zorgen de rolluiken voor een aanzienlijke inbraakvertraging, wat de veiligheid ten
goede komt.

Rolluiken worden op maat geleverd en kunnen zowel
op het kozijn, als op de gevel worden gemonteerd. De
lamellen worden standaard in wit, grijs of zilver geleverd. Wilt u andere kleuren, vraag dan onze adviseur
om meer informatie.
Het frame en de bak zijn in iedere RAL kleur te verkrijgen. Gelieve dit bij bestelling doorgeven.

Screens

Een raam is de beste manier om daglicht binnen te krijgen. Dan blijft het binnen lekker
op temperatuur en wordt het ergste lawaai geïsoleerd. Maar daglicht naar binnen betekent bij zonnig weer ook dat er zonlicht binnenkomt. Dit zorgt voor warmteontwikkeling achter het glas en de UV straling zorgt voor verkleuring in het interieur. Daarom
bieden we zonwering aan in de vorm van screens. Die zijn bovendien ook nog eens
insectenwerend.

Screens worden op maat geleverd en kunnen zowel
in de dag, als op het kozijn worden gemonteerd. Het
doek wordt standaard in wit, grijs of antraciet geleverd. Wilt u andere kleuren, vraag dan onze adviseur
om meer informatie.
Het frame en de bak zijn in iedere RAL kleur te verkrijgen. Gelieve dit bij bestelling doorgeven.

38

Brochure H2R Windows

h2rwindows.nl

39

Materiaalkeuze

Wanneer u kozijnen gaat bestellen heeft u een aantal keuzes die gemaakt worden. Het
begint met het kiezen van het materiaal. Kunststof en aluminium zijn beide materialen
die onderhoudsvrij zijn. Het is grotendeels een kwestie van smaak. Aluminium kozijnen
hebben een meer robuuste uitstraling en bieden meer keuze in kleuren.

Kleuren en afwerking

Wanneer u de keuze voor het materiaal heeft gemaakt, is het uiteraard belangrijk voor
ons om te weten welke kleuren u wenst. Op pagina 14 vindt u de kleuren waarin kunststof profielen worden geleverd. Op pagina 24 vindt u deze informatie over aluminium
kozijnen. Door het profiel dat u kiest, wordt de afwerking bepaald.

Instructies inmeten

bestelhulp

Hieronder ziet u hoe u het beste kunt inmeten.
Let op: bij een bestaande sparing geldt de
maatvoering van de onderste situatie.

Nieuwbouw situatie

Inmeten

Wanneer u gaat nieuwbouwen, kunnen kozijnen vanaf tekening worden besteld. Het is
belangrijk dat u de sparingmaat opgeeft. Hiernaast ziet u de instructies voor het inmeten van kozijnen. H2R Windows kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor niet
passende kozijnen, wanneer deze wel volgens bestelde maten zijn geleverd. Uiteraard
kunnen we het inmeten voor u verzorgen.

Accessoires

A = Sparingbreedte

Kies voor het aanvragen welke accessoires u wilt toepassen. Op die manier kunnen
we u een zo compleet mogelijk aanbod doen. Heeft u hulp nodig bij het kiezen, neem
dan contact op met één van onze adviseurs.

Contactgegevens

B = Sparinghoogte
Bestaande situatie

U kunt de kozijnen op de volgende manieren aanvragen/bestellen:
E-mail:		verkoop@h2rwindows.nl
Via de website:
https://www.h2rwindows.nl/#aanvragen

A- = Kleinste sparingbreedte
A+ = Grootste sparingbreedte
B- = Kleinste sparinghoogte
B+ = Grootste sparinghoogte
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montage
Montage instructies

Voor de inbouw van onze producten gelden bepaalde instructies en inbouw eisen. Deze
informatie is per situatie en product verschillend. Heeft u deze informatie nodig voor uw situatie, dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs. Die stuurt u vervolgens de
informatie waarmee u kunt zien hoe de sparingen moet worden voorbereid en wat er nodig
is om te monteren.
U kunt ons bereiken via 0318-265 000 of verkoop@h2rwindows.nl

Montage op locatie

Wanneer u niet over de capaciteit of kennis beschikt om de kozijnen te monteren, bevelen
wij ons montage op locatie aan. Onze specialisten komen de kozijnen inclusief eventuele
bijbehorende accessoires vakkundig monteren. Dit doen we voor zowel consumenten als
bouwbedrijven.
We vragen u om dit bij het plaatsen van de order door te geven. Tevens vragen we u om de
sparingen voor te (laten) bereiden volgens onze inbouwdetails om zo verassingen bij montage te voorkomen.

42

Brochure H2R Windows

h2rwindows.nl

43

feedback?

H2R Windows bv
De Stroet 2a
6741 PT Lunteren

0318-265 000
verkoop@h2rwindows.nl
www.h2rwindows.nl

copyright © h2r windows bv

Heeft u naar aanleiding van deze brochure vragen of opmerkingen? We horen graag van u.

