Bouw

Veilig en wel
Aluminium is het materiaal van morgen. De technologie springt met rasse schreden vooruit. Aluminium ramen delen in deze toekomstvisie. Ontdek, kies en
geniet! Jouw aluminium raam reikt je een ruim palet van verrassende voordelen.

In het loftproject “De Nieuwe Molens” in
Brugge creëerde de architect een originele
spanning tussen hout en aluminium. De
typische houten tint van de ramen op de
topverdieping geven het geheel een apart
accent. De overheersende aluminiumramen
in het statige gebouw doen de industriële
vergane glorie van het gebouw alle eer aan.

Met het River Hotel op de rechteroever van
de Leie in Gent stond Lanssens voor een
unieke opgave: een spectaculaire glazen
inkomtoren met automatische draaideur die
uitgeeft op een indrukwekkende hall. Voor
dit soort van glaspartijen schrikt menig
schrijnwerker terug. Lanssens daarentegen,
tekent altijd graag voor een professionele
uitdaging. Voor meer foto’s surf naar
www.ghent-river-hotel.be.

Glazen huis
“In een aluminium profiel kan je glas van 4 tot
50 mm plaatsen,” vertelt ons ramenspecialist
Ferdy Lanssens. “Het glasassortiment is bijzonder ruim, je kiest voor akoestisch glas, veiligheidsglas, glas met kleinhouten... Via de grote
variatie in profielen en bekleding bepaal je het
raam zoals jij het in gedachten had: in een
sobere lijn, met een uitgesproken design, duurzaam dynamisch of buitengewoon extravagant.
Aluminium is zodanig sterk dat je al snel grotere
glaspartijen in je woonst kan integreren.”

veiligheidsbeslag in je ramen met meer sluitpunten, een veiligheidsslot, een anti-inboorplaatje
en een anti-uithefrichting. Dieven kunnen dan
onmogelijk het slot doorboren of het raam met
een koevoet forceren. En dat vormt het ideaal
recept voor een goeie nachtrust… (meer informatie vind je op www.reynaers.be).
Twee getuigenissen
De heer en mevr. Deboel uit Brugge kozen resoluut
voor aluminium. Mevr. Deboel vertelt enthousiast
over haar gefundeerde keuze: “Wij wilden een
modern huis met een strakke, minimalistische
vormgeving. Achteraan zijn grote glaspartijen
met stevige schuiframen voorzien. Aluminium
was het geknipte materiaal hiervoor. Het is
maximaal isolerend en onderhoudsvriendelijk.
Qua kleur kozen wij voor de typische aluminium
grijze tint, dat past perfect bij de donkergrijze
gevelsteen. De samenwerking met de firma
Lanssens verliep vlot van offerte tot facturatie.

Comfortzone
Met de grote hitte van de zomer in het achterhoofd zou je geneigd zijn om grote glaspartijen
te vermijden. Maar dat hoeft helemaal niet.
Enerzijds biedt dubbel glas, twee glaslagen met
daartussen een droge luchtlaag, een goeie thermische isolatie. Maar ook vanuit akoestisch
standpunt is de glaskeuze belangrijk: dikker glas
houdt lawaai beter buiten en glasbladen met
verschillende diktes zijn dubbel zo efficiënt. Het
exclusief driekamersysteem van Reynaers aluminium voorziet extra stevige profielen met een
verschillende isolatiefactor. Elk profiel is voorzien van een doorlopende akoestische dichting
voor een superieure geluidsisolatie. Ten slotte is
het mogelijk om ramen en deuren van rolluiken
en zonwering te voorzien. Ook passende vliegenramen en –deuren zijn leverbaar, al dan niet in
combinatie met een zonwering.

Bloemenatelier Bernadette De Winter (Gentseweg
32 in Desselgem) wou een XXXL-etalage zonder
onderbrekingen om haar florale kunstwerkjes volop
tot hun recht te laten komen. Zij koos voor aluminium omdat dit het enige materiaal is dat dergelijke grote glaspartijen veilig kan vatten.

Beter veilig dan met wroeging
Aluminium ramen en deuren zijn heel sterk en
beschermen efficiënt tegen inbraak. Je hebt de
keuze uit 5 niveaus van inbraakvertraging en
kogelwerendheid. Zo kunnen draai/kip-ramen
meerdere sluitpunten op de verschillende kanten
van het raam krijgen. Er bestaan ook beveiligingen die ervoor zorgen dat ramen enkel van positie kunnen veranderen als ze eerst gesloten worden. Voorzie speciale glaslatten en beslag met
champignondriepuntsluiting voor extra veiligheid. En voor een kleine meerprijs integreer je
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Ook het gigantische, nieuwe complex van
bouwkantoor “Arnou” in de Gentstraat te
Deinze is volledig uitgerust met Reynaers
aluminium ramen die door Lanssens werden
geplaatst. De architecturale stijl van het
gebouw en de moderne aluminium profielen
vormen het perfecte huwelijk.

-

ALUMINIUM

-

PVC

Meulebekesteenweg 6 • 8720 Dentergem
Tel. 051 63 61 09 • Fax 051 63 56 29
E-mail: info@laramen-lanssens.be • www.laramen.be

