
 
grenzeloos comfort





‘Breng buiten naar binnen’
INSPIRATIEBOEK VERANDA



4  /  /  3/  5



4  /  /  3/  5

Comfort & onderhoud
Droom je van een eigen veranda? Het hele jaar door ontspannen genieten van  
extra licht en ruimte in je huis…. Met een veranda vervagen de grenzen tussen 
binnen en buiten. Zo heb je meer plezier van je huis én van je tuin. 
Met aluminium is bijna alles mogelijk, van de meest eenvoudige aanbouw- 
veranda tot complexe constructies. Bovendien hebben aluminium profielen een  
lange levensduur, worden ze niet aangetast door UV-stralen of vocht, roesten 
of verweren ze niet en trekken ze niet krom. Aluminium dient nooit gevernist of 
geschilderd te worden. Het volstaat om aluminium profielen een aantal keer per 
jaar te reinigen met lauw water en een niet-agressief poetsmiddel. Met een alumi-
nium veranda van Reynaers breid je zorgeloos en levenslang je comfort uit. 
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RAAM- EN DEURSYSTEEM 
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / SLIMLINE 38
VERANDADAK
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / CR 120
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RAAM- EN DEURSYSTEEM
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / MASTERLINE 8
SCHUIFDEUR
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / CP 130
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RAAM- EN DEURSYSTEEM 
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / MASTERLINE 8 
SCHUIFDEUR
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / CP 130
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RAAM- EN DEURSYSTEEM 
RALKLEUR 7021 STRUCTUUR / MASTERLINE 8
SCHUIFDEUR
RALKLEUR 7021 STRUCTUUR / CP 130 
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RAAM- EN DEURSYSTEEM
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / SLIMLINE 38 
VERANDADAK
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / CR 120
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SCHUIFDEUR
KLEUR 51 / CP 130
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Design & kleur
Reynaers Aluminium zorgt met meer dan 50 jaar ervaring in aluminium syste-
men voor de veranda van jouw dromen. Er zijn zoveel stijlen, kleuren, formaten 
en vormen mogelijk dat je een veranda perfect aan jouw voorkeur en behoeftes 
kan aanpassen. Van strak en functioneel tot romantisch… een oranjerie, moderne 
uitbouw of veranda in pastoriestijl… Wat je ook in gedachten hebt, met de alumi-
nium profielen van Reynaers realiseer je precies de veranda van je dromen. 
Bij Reynaers Aluminium kies je maar liefst uit meer dan 400 hoogwaardige kleuren. 
Zowel glanzende en matte kleuren als krasvaste en onderhoudsarem structuur-
lak. Je hoeft je ook niet te beperken tot één kleur, binnen- en buitenzijde kunnen  
perfect in een andere kleur gerealiseerd worden.



SCHUIFDEUR
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / CP 155
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RAAM- EN DEURSYSTEEM
RALKLEUR 7030 STRUCTUUR / MASTERLINE 8 
SCHUIFDEUR
RALKLEUR 7030 STRUCTUUR / CP 130
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SCHUIFDEUR
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / CP 130
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RAAM- EN DEURSYSTEEM 
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / MASTERLINE 8 
SCHUIFDEUR
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / CP 155
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Energie & isolatie
Een aluminium veranda zorgt voor een warme sfeer en een gezellige uitstraling. 
Die warme sfeer mag je gerust letterlijk nemen. Een Reynaersveranda isoleert per-
fect tegen de koude en beantwoordt aan alle eisen wat betreft energie-efficiëntie. 
Daarnaast is Reynaers ook de pionier op het gebied van oplossingen voor lucht- 
dicht bouwen, passiefconstructies en toepassingen voor lage-energiewoningen. 
Allemaal ingrepen die je energieverbruik fors kunnen verminderen en een extra 
reden om voor aluminium te kiezen.



RAAM- EN DEURSYSTEEM
RALKLEUR 7016 STRUCTUUR / MASTERLINE 8
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SCHUIFDEUR
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / CP 130
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RAAM- EN DEURSYSTEEM
RALKLEUR 9007 MAT / MASTERLINE 8 
SCHUIFDEUR
RALKLEUR 9007 MAT / CP 130
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VOUWDEUR
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / CF 77
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Ecologie & duurzaamheid
Reynaers Aluminium blijft hard meewerken aan de verduurzaming van de bouw-
sector. We nemen onze verantwoordelijkheid zeer ernstig op. Aan de basis genie-
ten we van een groot voordeel: aluminium is 100% recycleerbaar! We werken met 
een duurzaam materiaal dat eindeloos en zonder kwaliteitsverlies gerecycleerd 
kan worden. Het engagement in de Green Deal, het Cradle to cradle label en onze 
overige certificaten, waaronder Passive House, zijn het bewijs van onze toewijding 
voor een groenere wereld voor onszelf en de volgende generaties. 
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RAAM- EN DEURSYSTEEM 
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR/ SLIMLINE 38 
VERANDADAK
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / CR 120
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RAAM- EN DEURSYSTEEM
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / SLIMLINE 38



VERANDADAK
RALKLEUR 7035 / CR 120 
RAAM- EN DEURSYSTEEM
RALKLEUR 7035 / SLIMLINE 38
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RAAM- EN DEURSYSTEEM
RALKLEUR 7039 STRUCTUUR / MASTERLINE 8 
SCHUIFDEUR
RALKLEUR 7039 STRUCTUUR / CP 130 
VERANDADAK
RALKLEUR 7039 STRUCTUUR / CR 120
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Veiligheid & vakmanschap
Kies je voor Reynaers Aluminium, dan ben je alvast zeker van stevige, inbraakwe-
rende systemen. Aluminium is extreem hard en sterk en als geen ander materiaal 
bestand tegen vervormingen. Bovendien is aluminium onbrandbaar. Met alumi-
nium weet je precies waar je voor kiest: een prachtig en uitermate sterk materiaal 
dat bij ieder huis past.
Reynaers Aluminium staat voor vakmanschap. De vakmensen met wie Reynaers 
Aluminium nauw samenwerkt zijn gespecialiseerde constructeurs en intallateurs 
met jarenlange ervaring. Partners en Installers, die deel uitmaken van het unieke 
Reynaers netwerk en waar je steeds terecht kan voor een veranda van Reynaers 
Aluminium. Ontdek hoe de verandavakman je van A tot Z helpt met de perfecte 
integratie van je veranda in je woning. Ze kunnen bovendien steeds rekenen op 
de ondersteuning en de knowhow van Reynaers Aluminium. Door nauw samen te 
werken kunnen we van ontwerp tot plaatsing de garantie bieden op topkwaliteit. 
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RAAM- EN DEURSYSTEEM 
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / SLIMLINE 38 
SCHUIFDEUR
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / CP 130



SCHUIFDEUR
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / CP 130
RAAM- EN DEURSYSTEEM
RALKLEUR 9005 STRUCTUUR / MASTERLINE 8
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RAAM- EN DEURSYSTEEM
RALKLEUR 9001 MAT - 7006 STRUCTUUR / SLIMLINE 38
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VOUWDEUR
KLEUR CH2 CHAMPAGNE ANODISATIE / CF 77 
RAAM- EN DEURSYSTEEM
KLEUR CH2 CHAMPAGNE ANODISATIE / SLIMLINE 38
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Surf naar reynaers.be/dealers en vind de verandavakman in jouw buurt .

Inspiratie nodig?
Bekijk je persoonlijke inspiratievideo op imagine.reynaers.be

I M A G I N E …



Er komt een moment waarop je verlangt naar meer comfort, meer ruimte en meer gezelligheid in je woning. Misschien is een 
veranda wel de oplossing? Je droomt, doet inspiratie op, raadpleegt magazines en surft op het internet. Bekijk verandapro-
jecten op onze inspiratiepagina op Reynaers.be.

Jouw idee wordt concreter, het beeld dat je voor ogen hebt wordt preciezer. Het moment is aangebroken om je te richten tot 
je Reynaers Veranda Partner. Je Veranda Partner is er om je te helpen van bij het begin. Al is jouw project nog maar een vage 
droom, aarzel niet om hem dan al in te schakelen. 

Vaak zal hij eerst bij jou thuis langskomen om vast te stellen wat de bouwstijl van je huis is, waarmee hij rekening moet houden 
en of je verwachtingen wel realistisch zijn. Zo zal hij ook kunnen vaststellen hoe ingrijpend de integratie van de veranda al dan 
niet zal zijn, welke opties en alternatieven hij kan aanbieden, hoe jouw plannen optimaal kunnen uitgewerkt worden. 

Je Reynaers Veranda Partner zal je ook inlichten over de glaspartijen die kunnen voorzien worden, over mogelijke energiezui-
nige oplossingen, waterafvoer, verlichting, deursystemen, dakstructuren, zonnewering... Hij zal je eventueel begeleiden bij het 
aanvragen van je bouwvergunning. Je bent nu in de fase waarin je vakman een eerste ontwerp maakt. Je krijgt dan ook een 
offerte voorgelegd. 

Aluminium biedt zeer veel mogelijkheden. Daardoor kan jouw Reynaers Veranda Partner zich nog flexibel opstellen tijdens de 
realisatie en waar mogelijk ook daarna. Op het ontwerp volgt een technisch plan. Tevens wordt hier aandacht besteed aan het 
bepalen van de te voorziene lichtpunten, jouw persoonlijke benadering van de afwerking en van bepaalde details. Ondertussen 
bestelt jouw veranda partner de aluminium profielen bij Reynaers Aluminium. Het type profiel hangt af van de stijl, maar ook 
van de omvang van de veranda, de grootte van de glaspartijen, de nodige isolatie... Tegelijkertijd wordt de beglazing besteld. 

De grondwerken, funderingen en vloer moeten een stevige en stabiele ondergrond vormen waarop de veranda probleemloos 
en voor het leven kan geïnstalleerd worden. Daaraan zal je Reynaers partner heel veel aandacht besteden. Ook worden de 
afmetingen nog eens extra gecheckt vooraleer er met de productie van het schrijnwerk wordt gestart. De profielen worden 
computergestuurd gezaagd en bewerkt. Toch blijft het assembleren van ramen en deuren zuiver handwerk om de nauwkeurig- 
heid en de geschiktheid van het finaal product te garanderen. Een leverings- en plaatsingsdatum wordt afgesproken waarop 
de installatie zal aanvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met externe elementen zoals bijvoorbeeld de bekabeling. Een-
maal de hoodstructuur van de veranda gemonteerd is, kan de beglazing erin.

Geniet van je gloednieuwe Reynaers veranda en beleef de seizoenen terug van dichtbij! 
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IN 7 STAPPEN NAAR DE IDEALE VERANDA



Oude Liersebaan 266

B- 2570 Duffel

T +32 (0)15 30 85 00

info@reynaers.be

www.reynaers.be VU
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