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Deuren
Veranda‘s

Nieuwe ramen. 
Nieuw leven. 
Raamrenovatie met 
Finstral.
Altijd dicht, altijd rustig, altijd veilig en altijd mooi. 



Met de hulp van Finstral uw ramen controleren en zo nodig vervangen. 
Altijd ongecompliceerd, altijd snel en altijd perfect. 

De tijd is aangebroken 
voor nieuwe ramen. 
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Altijd dicht, rustig, veilig en mooi? 

Doe de Finstral ramen-check!

Finstral

materiaal-te
st
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aansteker-te
st

Alles voor uw 

Finstra
l ramen-check

Altijd
 meer duidelijkheid. 

De Finstral ramen-check.

Vragen? Wenst u een afspraak?

Finstral professionele check afspreken?

Nu eenvoudig contact opnemen.

 
Uw Finstral verdeler:

Of meldt u zich aan op  

de Finstral-Hotline: 

0800 99801

finstral.com/ramen-check

finstra
l.com/ramen-checkRamen

Deuren

Veranda‘s

Finstral
ramen-check.
Altijd dicht? 
Altijd rustig? 
Altijd veilig? 
Altijd mooi? 
 

Ontdek hier hoe goed uw  
huidige ramen zijn. 
Heel eenvoudig: met de  
Finstral ramen-check-kit. 

U kunt uw ramen niet wegdenken uit uw leven. Het eerste wat u 's morgens doet, 
is naar buiten kijken, naar de lucht, de straat, het weer… Pas 's avonds sluit u de 
gordijnen weer. U doet het raam open, haalt eens diep adem en sluit het raam snel 
weer, zodat er niemand bevriest. U bent blij als de zon uw ruiten verwarmt of als de 
regen tegen uw ruiten slaat. U bent niet bang voor inbraak, want u hebt vertrouwen 
in uw ramen. Uw link met de buitenwereld en tegelijk uw bescherming ertegen. Een 
goed raam vervult beide functies. En hoe zit het met uw ramen? 

Zijn ze echt veilig? Zijn ze goed geïsoleerd? Hebt u last van straatlawaai, ook als de 
ramen gesloten zijn? Laten uw ramen zich makkelijk bedienen? Klemmen ze soms? 
Of tocht het? Bent u eigenlijk nog tevreden van uw ramen? 

Met de Finstral ramen-check krijgt u een antwoord op al deze vragen. Dat gaat 
snel, kost niets en u kunt het zelf doen (pagina 04). Als u ontdekt dat uw ramen niet 
meer voldoen aan de hedendaagse eisen, haalt u het best een expert van ons in 
huis, voor de Finstral professionele check. Deze service bieden wij u natuurlijk kos-
teloos en gegarandeerd vrijblijvend aan (pagina 08). Daarna zal u een nog helderder 
kijk op de zaak hebben. En als u dan beslist dat uw raam aan vervanging toe is en 
u dus een nieuw raam nodig hebt, dat perfect is aan buiten- en binnenzijde en in 
het midden, zult u verrast zijn hoe snel en vlot de adviesverstrekking, het kiezen en 
de montage van het nieuwe raam (en de verwijdering van het oude raam) verlopen. 
Allemaal dankzij de Finstral-Planner (pagina 14). 

Daarna hebt u weer ramen die altijd dicht, altijd rustig, altijd veilig en altijd mooi zijn. 

Wij van Finstral kijken ernaar uit u terzijde te staan op deze weg! 

Altijd met vriendelijke groeten

Luis Oberrauch en Joachim Oberrauch
Finstral directie

Inhoud 



Finstral
Planner.
In vier stappen 
naar het perfecte 
raam. 

Finstral biedt 
altijd meer. 
Belangrijke  
informatie en 
wetenswaar-
digheden. 
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Wie een nieuw raam koopt, krijgt 
veel keuzemogelijkheden. 
De Finstral-Planner helpt u bij 
alle belangrijke beslissingen. 

De passende huisdeur, de beste 
ervaringen, het persoonlijke 
contact. 
Alles wat u verder nog moet 
weten, ontdekt u hier.

pagina 08pagina 

Wat doet onze raamexpert wan-
neer hij naar u thuis komt? 
Vraag competent en persoonlijk 
advies alvorens u uw ramen laat 
vervangen. 

Altijd dicht, rustig, veilig en mooi? 

Doe de Finstral ramen-check!

Finstral

materiaal-te
st

Finstral

aansteker-te
st

Alles voor uw 

Finstra
l ramen-check

Altijd
 meer duidelijkheid. 

De Finstral ramen-check.

Vragen? Wenst u een afspraak?

Finstral professionele check afspreken?

Nu eenvoudig contact opnemen.

 
Uw Finstral verdeler:

Of meldt u zich aan op  

de Finstral-Hotline: 

0800 99801

finstral.com/ramen-check

finstra
l.com/ramen-checkRamen

Deuren

Veranda‘s

Finstral 
professionele 
check
Persoonlijk ad-
vies – kosteloos 
en vrijblijvend.



4

Finstral  
ramen- 
check.

4

2

3Paddenstoelnok om het 
sluitwerk te vergelijken

Papierstrook om de 
dichtheid te testen 

Materiaalmonster om te 
controleren op slijtage

Potlood  
om notities 
te maken Fi

ns
tr

al
pa

pi
er

-te
st

Fi
ns

tr
al

pa
dd

en
st

o
el

no
kk

en
-t

es
t

1
Aansteker om de  
isolatie te controleren 

De
ze

 zi
jd

e t
us

se
n

ka
de

r e
n

vle
ug

el 
kl

em
m

en
.

Nu onder  

finstral.com

aan te vragen

4-5

Altijd dicht, rustig, veilig en mooi? 

Doe de Finstral ramen-check!

Finstralmateriaal-test

Finstralaansteker-test

Alles voor uw Finstral ramen-check

Altijd meer duidelijkheid. 

De Finstral ramen-check.

Vragen? Wenst u een afspraak?

Finstral professionele check afspreken?

Nu eenvoudig contact opnemen.

 
Uw Finstral verdeler:

Of meldt u zich aan op  
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Altijd dicht, rustig, veilig en mooi? 
Controleer het met uw Finstral-kit! 
De toestand van uw ramen is heel eenvoudig te controleren. Hier vindt u enkele testen die u snel zelf kunt doen 
en die niets kosten. De Finstral ramen-check kit die Finstral u graag toestuurt op eenvoudige vraag, bevat alles 
wat u daarvoor nodig hebt. Als u geen kit bij de hand hebt, legt u gewoon een aansteker en een papierstrook 
klaar, en gaat u voor de andere testen gewoon voort op de afbeeldingen. 

Geluidsisolatie 
Hoeveel vlammen ziet en hoe groot is de afstand ertussen?  

  2 vlammen 
 Enkelvoudig glas: Het geluid wordt slechts met ca. 25 decibel 

gedempt. Men hoort duidelijk elke voorbijrijdende auto.

  4 vlammen, zelfde afstand tussen de vlammenparen 
 Standaard dubbel glas: Het geluid wordt met ca. 30-35 de-

cibel gedempt. Deze geluidsisolatie is geschikt voor secundaire 
wegen.

  4 vlammen, ongelijke afstand tussen de vlammenparen 
 Geluidswerend glas: Het geluid wordt gedempt met ca. 40-43 

decibel, zelfs hoofdverkeerswegen hoort men niet.

hier aankruisen

 

Houd een brandende aansteker dichtbij uw ruit.
Kijk schuin opzij naar de weerkaatsingen van de 
vlam in de ruit.

De aanstekertest. Zijn uw oude ruiten geïsoleerd? Hoe efficiënt beschermen  
ze tegen geluidsoverlast en warmteverlies?

Thermische isolatie 
Hoeveel vlammen ziet u en in welke kleuren?  

  2 vlammen in één kleur 
 Enkelvoudig glas: Uw ramen zijn meer dan 40 jaar oud en niet 

geïsoleerd. Het warmteverlies is vijf keer hoger dan bij moderne 
ramen met dubbel hoogrendementsglas.

  4 vlammen in één kleur 
 Dubbel glas: Uw ramen zijn tussen de 20 en 50 jaar oud. Het 

warmteverlies is drie keer hoger dan bij moderne ramen met dub-
bel hoogrendementsglas.

  4 vlammen – één daarvan roodachtig-paars 
 Dubbel glas met een warmte-isolerende coating, oftewel dub-

bel hoogrendementsglas: Uw ramen zijn maximaal 25 jaar oud en 
bieden een goede thermische isolatie. Met drievoudig hoogrende-
mentsglas zou u echter nog meer energie kunnen besparen.

  6 vlammen – twee daarvan roodachtig-paars  
 Drievoudig glas met een dubbele warmte-isolerende coating, 

oftewel drievoudig hoogrendementsglas: Uw ramen zijn minder dan 
20 jaar oud en optimaal gedempt. Het warmteverlies is maar liefst 
40 procent lager dan bij dubbel hoogrendementsglas. Op het ge-
bied van thermische isolatie is er geen verbetering meer mogelijk.

hier aankruisen
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Veiligheid en bedieningsgemak
Hoeveel nokken en sluitingen vindt u?

  Nokken zonder paddenstoelvorm 
 Geen bescherming: Uw raam kan in 10 seconden opengewrikt 

worden. Als de nok niet om de eigen as draait, zoals de padden-
stoelnok van ons voorbeeld, is de greep stroef te bedienen.

  Minimaal twee paddenstoelnokken 
 Basisbescherming tegen inbraak: Twee paddenstoelnokken 

met massieve veiligheidssluitingen zijn de moderne standaard. 
Deze combinatie vergrendelt de ramen betrouwbaar en bemoei-
lijkt het loswippen.

  Meerpuntssluiting en veiligheidsglas 
 Hoge bescherming tegen inbraak: Bij gangbare raamgrootten 

zorgen tot maximaal negen sluitingen en stabiel gelaagd veilig-
heidsglas voor maximale veiligheid. Een inbraak is dan zo goed 
als uitgesloten.

De set bevat een papierstrook waarin een kleine 
paddenstoelnok steekt. Vergelijk deze met de 
nokken van het sluitwerk van uw ramen.

De paddenstoelnoktest. Bieden uw oude ramen voldoende bescherming tegen inbraak? Hoe 
snel zijn ze open te wrikken? Hoe gemakkelijk zijn ze te bedienen? 

hier aankruisen

Dichtheid  
Hoe gemakkelijk kunt u de strook papier lostrekken?

  Ik kan het papier probleemloos lostrekken 
 Uw ramen zijn ondicht. Dat zorgt voor tocht en kost u veel 

geld. Waardevolle warmte-energie ontsnapt naar buiten. De 
voortdurende tocht is onaangenaam en jaagt uw stookkosten de 
hoogte in. Dit kan te wijten zijn aan verharde of ontbrekende dich-
tingen.

  Het papier scheurt als ik het probeer los te trekken 
 De dichtingen van uw ramen doen hun werk en sluiten overal 

goed aan: de koude lucht blijft buiten en de warme lucht blijft 
binnen. Dat is niet alleen goed voor uw woonklimaat maar ook 
voor uw energiefactuur. 

Open het raam en steek de papierstrook tussen 
vleugel en vast kader op een plaats zonder sluit-
werk. Sluit het raam en probeer het papier los te 
trekken. Doe deze test op verschillende plaatsen.

De papiertest. Dichten uw oude ramen goed genoeg af? Hoe goed is de dichting  
tussen vast kader en vleugel?

hier aankruisen
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Werk aan de winkel!
Moderne ramen met een betere dicht-
heid staan voor meer woonkwaliteit, 
meer veiligheid en minder stookkosten. 
Uw ramen doen hun werk wel, maar 
kunnen sterk verbeterd worden, vooral 
wat betreft dichtheid en inbraakbevei-
liging.

Zin in beter?
Uw ramen voldoen aan de actuele 
standaard – maar natuurlijk kan het 
nog beter. Wilt u graag meer comfort? 
Of vindt u uw ramen niet meer mooi? 
Dat zijn al twee goede redenen om een 
vervanging te overwegen.

Onmiddellijk ingrijpen!
U hebt donkerrood aangekruist –  
een keer of meerdere keren? Dan is 
het hoge tijd dat u in actie komt.  
Uw ramen zijn verouderd, voldoen niet 
meer aan de huidige kwaliteitsnormen 
– en vormen mogelijk een echt veilig-
heidsrisico.

Het uitzicht van de ramen. 
Heeft uw raam zichtbare gebreken?

  Afbladderende verf en barsten 
 Wanneer houten ramen niet regelmatig geschuurd en opnieuw 

geschilderd of gebeitst worden, zullen weer en wind het materiaal 
aantasten. De verf bladdert af. Barsten en houtrot zijn het gevolg.

  Condens 
 Hoe meer de beglazing moet isoleren, hoe kouder het glasop-

pervlak in vergelijking met de kamertemperatuur. Condens zet zich 
af. Daardoor kan schimmel ontstaan, met verrotting van het kader 
tot gevolg. Regelmatig condenswater op het aluminium kader 
wijst op een slechte thermische isolatie van het kader.

  Goede staat van onderhoud 
 Er is geen afbladderende verf en geen sporen van schimmel 

of afbrokkeling. Het oppervlak is goed onderhouden en dus goed 
ondoorlatend.

Bekijk het bijgevoegde materiaalmonster.  
Zo perfect kan een oppervlak eruitzien. 
Hoe komen uw ramen uit de vergelijking?

De materiaaltest. Zien uw oude ramen er nog mooi uit? Hoe verweerd is het materiaal? 
Bladdert de verf af? Zijn er sporen van condens?

hier aankruisen

Eindelijk een heldere kijk.
De beoordeling van uw Finstral ramen-check: Welke kleur betekent wat?

Wat nu?
U weet nu hoe het met uw ramen gesteld is. En u hebt vele vragen: Hoe ondicht 
zijn mijn ramen echt? Vanaf wanneer vormen oude ramen een ernstig veilig-
heidsrisico? Welke argumenten pleiten voor of tegen een vervanging? Vergt een 
vervanging veel tijd en schoonmaakwerk? En natuurlijk, wat kan ik nu doen? Het 
antwoord is heel eenvoudig: zet de volgende stap en haal competentie en advies 
in huis door een Finstral professionele check aan te vragen. Wij komen naar uw 
huis, bekijken uw ramen, beantwoorden uw vragen en geven u advies. Kosteloos 
en vrijblijvend.  

Ramen-check
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"Ik kom graag  
nog eens langs!" 

Altijd perfect  
geadviseerd. 
Tijd voor een professionele 
check!

De Finstral 

professionele check  

is altijd gratis en  

gegarandeerd  

vrijblijvend. 

Na uw eigen Finstral ramen-check geeft onze vakman u graag 
verder advies. Hier komt u te weten hoe het in zijn werk gaat: 

Drie vragen aan Finstral vakman  
Manuel Ramoser, foto rechts. 

Waaraan herkent u een slecht raam? 
Dat is doorgaans snel gebeurd. Alleen al op 
basis van het bouwjaar weten we hoe dicht of 
veilig een raam is. Vaak heeft de klant de Finstral 
ramen-check al gedaan en weet hij waar de 
haken en ogen zitten. 

Waarom stellen veel mensen een raamvervanging 
uit, ook al is deze nodig? 
De meeste mensen zijn bang dat hun woning 
zal veranderen in een bouwplaats, maar die 
angst is ongegrond. Een Finstral-voorzetraam is 
geplaatst in amper twee uur! We zijn veel sneller 
klaar dan men denkt. 

Wat vindt u het beste aspect van uw job? 
Ik houd van het persoonlijke contact met klan-
ten. Van de eerste kennismaking tot de plaatsing 
moet de klant het gevoel hebben dat hij begeleid 
wordt door iemand bij wie hij altijd terecht kan. 
Ik ga ook graag eens een keer meer langs, om te 
zien of alles in orde is. 

1. Afspraak maken.
Zijn uw ramen voor verbetering vatbaar? Dan belt u ons op en 
maakt u een afspraak voor een professionele controle. 
Boek uw afspraak online of via onze hotline (zie rugzijde).

2. Hallo! 
Dingdong. De Finstral-vakman staat al aan uw deur. Eerst luistert 
hij naar wat u te vertellen hebt. Wat stoort er u aan uw ramen? 
Overweegt u al lang uw ramen te vervangen? 

3. Nu trekt de vakman op onderzoek. 
Zijn uw ramen altijd dicht, rustig, veilig en mooi? Onze vakman 
controleert alle belangrijke functies. 

4. Wij geven u advies. 
Voldoen uw ramen niet meer aan de actuele eisen? Dan dient 
u een vervanging te overwegen. Maar welke nieuwe ramen zijn 
perfect voor u? Stap voor stap komen we het antwoord te weten. 
Aluminium of kunststof aan de buitenzijde? Warm hout aan de 
binnenzijde? Hoeveel zonwering hebt u nodig? En welke geluids-
demping? En welke kleur past bij de stijl van uw huis? Dat allemaal 
en nog veel meer gaan we samen na. 

5. Een eerste plan. 
We beginnen met de concrete planning. Hoe gaat een vervanging 
in zijn werk? Hoe lang duurt de montage? En hoeveel gaat het 
kosten? Onze vakman weet de antwoorden. Na een ruwe opmeting 
kunnen we u al een eerste offerte voorleggen. 

6. Tot weldra! 
Hebt u voorlopig geen vragen meer? Dan kunt u alles nog eens 
rustig overdenken. Als u een beslissing genomen hebt, zorgen wij 
graag voor de rest. Een telefoontje volstaat. 



 4
redenen voor 
een nieuw raam. 

Een perfect raam heeft vele 
voordelen. Hierna volgen de 
vier belangrijkste.

Gelieve  

om te slaan 

Professionele controle



20 %   
 meer dromen vervullen. 

Altijd dicht. 
rond 20 procent van de warmte-energie gaat verloren 
door slecht geïsoleerde ramen. 

Ramen van Finstral zijn standaard voorzien van hoog-
rendementsglas. Een optimale warmte-isolatie in de 
winter is dus gegarandeerd. En natuurlijk ook een effici-
ente hittewering in de zomer. 
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 47dB  
minder rustverstoring. 

Altijd rustig. 
Een verbetering van de geluidsisolatie met 10 db  
halveert al het ervaren geluidsniveau. 

Ramen van Finstral bieden een uitstekende demping 
doordat ze altijd luchtdicht sluiten. Speciaal geluids-
isolerend glas of ook een dubbelraamconstructie met 
extra vleugels bieden uitkomst als een zeer sterke 
geluidsdemping vereist is. 

Professionele controle



80 %   
 minder zorgenrimpels.

Altijd veilig. 
Zo'n 80 procent van inbrekers dringt binnen via onvol-
doende beveiligde ramen. 

Ramen van Finstral overtuigen door stabiel veiligheids-
beslag en massief sluitwerk. De raamvleugels zijn heel 
moeilijk uit te lichten. Indien nodig kan extra inbraakbe-
veiliging nog meer bescherming bieden. 
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365
meer mooie uitzichten  
per jaar. 

Altijd mooi. 
Om er mooi te blijven uitzien, moeten houten ramen regel-
matig behandeld worden. 

Ramen van Finstral zijn extreem gemakkelijk te onderhou-
den en gaan lang mee. Dat geldt zowel voor de ramen die 
volledig uit kunststof bestaan als voor de ramen die be-
kleed zijn met hout of aluminium. Ze worden gefabriceerd 
met veel ervaring volgens een uniek procedé. Dat ziet men. 
Dat voelt men. 

Profi-Check



alles uit 
één hand
Het perfecte nieuwe raam. Bestaat het? Zo ja, waar vind ik het? 
Bij een raamvervanging heeft iedereen zo zijn eigen verwachtingen van de nieuwe ramen. Sommigen willen 
dat de nieuwe ramen technisch op de nieuwste stand zijn, maar er hetzelfde uitzien als de oorspronkelijke 
ramen. Anderen willen dan weer dat de nieuwe ramen een moderne blikvanger zijn die het oude gebouw een 
nieuw cachet geven. 
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe ramen aan de verwachtingen voldoen, hebben wij de Finstral-Planner 
ontwikkeld, die u door de enorme keuzemogelijkheden aan eigenschappen en functies loodst.

Altijd 
14-15



De 
Finstral 
Planner

Op basis van het principe van de vier vingers gidsen 
wij u door alle stappen van de planning. Iedere vinger 
staat voor een specifiek gebied: gevelzijde, kern, 
woonzijde en rondom. 

Buiten Midden Binnen Rondom

Altijd
individuele
vormgeving.

Altijd
betrouwbare 
bescher-
ming.

Altijd
goede 
isolatie.

Altijd
passende 
aansluiting.

Altijd
intuïtieve 
bediening.

Altijd
ongecompli-
ceerde 
afwikkeling.

Altijd
vlotte 
service.

Pagina 16-19 Pagina 20-23 Pagina 24-27 Pagina 28-31

Altijd
individuele 
vormgeving.

Begin hier!



Raamvorm

Maak een keuze uit  
verschillende vleugels.

Zon/hitte, inkijk

Bepaal de opti-
male bescher-
ming tegen de 
zon en tegen 
inkijk.

Materiaal, kleur/oppervlak

Ontdek een ruime  
keuze aan materialen.

Insecten

Ga voor exact 
passende  
insectenwering.

Buiten 
Ten eerste:
Kies de uiterlijke 
en innerlijke ei-
genschappen van 
uw nieuwe raam.

Altijd 
betrouwbare
bescherming.

Inbraak
Zon/hitte
Inkijk
Insecten

Altijd 
individuele 
vormgeving.

Materiaal
Kleur/oppervlak
Raamvorm
Stijlelementen
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Zon/hitte, inkijk

Vind een luik  
in de juiste stijl.

Stijlelementen

Voeg passende  
stijlelementen toe.  

Inbraak

Zorg voor optimale 
inbraakpreventie.

Finstral-Planner Buiten



Altijd individuele vormgeving.

Materiaal
Kies het passende materiaal:
kunststof of aluminium? Beide 
materialen bieden vele vorm-
mogelijkheden en zijn bijzonder 
weerbestendig en duurzaam.

- Kunststof
- Aluminium

Raamvorm
Tijdloos, slank, traditioneel, 
kaderloos of opvallend?  
Vind uw lievelingsmodel!
 
-   Classic-line 

(ook in Twin-line-uitvoering)
- Slim-line
- Step-line
-  Nova-line 

(ook in Twin-line-uitvoering)
- Ferro-line

Stijlelementen
De perfectie zit hem in het detail:
creëer een absoluut bij de stijl 
passend raam door middel van 
roeden of panelen. 

- Panelen
- Roeden
- Sierelementen
- Ornamentglas

Eén materiaal – ontelbare mogelijk-
heden:
Aluminium kan vele effecten, struc-
turen, looks en kleuren hebben. 
Vooral bij moderne of donkere gevels 
is aluminium bekleding een ideale 
oplossing.

Onze troef:
Duurzame materialen 

De tijdloze en bijzonder slanke kaders van Slim-line vallen 
niet op in oude gevels. Nova-line staat voor kaderloze raam-
vleugels aan de buitenzijde. Het minimale design zorgt voor 
een maximale lichtinval in de woonruimte.

Nova-line

Slim-line

Onze troef:
smalle kaders

Roeden geven de ramen structuur en 
ritme en passen bij de typische oude 
bouwstijl

Altijd een goede keuze:
stijlgetrouwe roeden

In de eerste stap plannen wij de buitenzijde van het raam en bekommeren we ons om de vormgeving. 
De vorm, het kader, het materiaal, de oppervlakte-uitvoering en de stijlelementen worden gekozen in 
functie van de gevel, zodat de ramen het gebouw verfraaien. 

Kleur/oppervlak
Kies een kleur en oppervlakte- 
uitvoering die passen bij de 
gevel en die u mooi vindt.

Kunststof 
-  Structuur 

(wit gestructureerd, antiek wit 
en parelwit)

- Gesatineerd 
  (wit gesatineerd, zijdegrijs en 

grijs)
- Glad (wit)
-  Houtlook met structuur 

(kastanje, eiken, eiken rustiek, 
noten)

Aluminium
- Glad (200 kleuren)
-  Fijn gestructureerd  

(25 kleuren)
- Houtlook (5 looks)

Het natuurlijke uitzicht van hout ge-
combineerd met de duurzaamheid van 
kunststof: de houtfolies worden lijmvrij 
aangebracht en zien er door hun spe-
ciale structuur bijzonder echt uit.

Kunststof met
structuur

Kunststof met
satinering

Aluminium glad
Aluminium
fijn gestructureerd

Altijd een goede keuze:
authentieke houtlook
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Altijd betrouwbare bescherming.

Inbraak 
Ramen van Finstral zijn stan-
daard voorzien van veiligheids-
beslag dat het uitlichten aan-
zienlijk bemoeilijkt. Daarnaast 
hebt u veel mogelijkheden om 
de inbraakbeveiliging van uw 
ramen te vergroten. 

- Veiligheidsbeslag incl. 
 afsluitbare grep
- Gelaagd veiligheidsglas Multi- 

protect
- Raamsensor voor de alarmin-

stallatie
- Protect Safety Plus  

(weerstandsklasse RC 2)

Inkijk
Kies de optimale inkijk- en zon-
wering voor uw situatie – steeds 
perfect op uw ramen afgestemd.

- Binnenjaloezie
- Ornamentglas 

Insecten
Bij Finstral komt alles uit één 
hand. Zelfs de hor, die altijd 
perfect past qua vorm en kleur. 
Wat heeft uw voorkeur?

- Vaste hor voor ramen
- Rolhor voor ramen en deuren
- Hordraaideur voor balkon- 
 en terrasdeuren

Zon/hitte
Rollen, vouwen, schuiven of 
klappen – hoe wilt u zich be-
schermen tegen de zon en de 
hitte?
Wij leveren alle zonweringen in 
een kleur die past bij het raam.

- Rolluik
- Raffstore
- Klapluik
- Schuifluik
- Jaloezie
- Plisségordijn
- Zonwerend glas

Onze troef: Twin-line met jaloezie

Onze troef:
paddenstoelnok

Als veilig nog niet veilig genoeg is, 
biedt Protect Safety Plus perfecte 
uitkomst: meerpuntssluitingen aan 
de ramen en bijzonder sterk gelaagd 
glas maken inbreken nagenoeg 
onmogelijk.

Geen enkele andere zonwering heeft 
meer invloed op het uitzicht van een 
huis. Finstral maakt alle klapluiken 
zelf en kan zo de vorm en de kleur 
precies afstemmen op de ramen en 
de bouwstijl.

Beschermt tegen ongewenste blikken, 
maar laat toch veel licht binnen: 
ornamentglas in verschillende graden 
van transparantie.

Bij Twin-line bevindt de jaloezie zich tussen de glasbladen, 
beschermd tegen weersinvloeden. Om slaapkamers volle-
dig te verduisteren kunnen ook lichtdichte plisségordijnen 
geïntegreerd worden.

Altijd een goede keuze:
Protect Safety Plus

Altijd een goede keuze:
stijlgetrouwe klapluiken

Altijd een goede keuze:
decoratief ornamentglas

Onze troef:
exact passende insectenwering

Bij de planning van de buitenkant wordt ook de beschermfunctie van de ramen bepaald: van 
inkijk- en zonwering tot inbraakbeveiliging. Jaloezie of veiligheidsglas? Finstral ontwikkelt en 
produceert alles volgens de strengste normen. 

De paddenstoelnok is klein en lijkt 
niet veel voor te stellen, maar be-
moeilijkt het uitlichten van het raam 
aanzienlijk. 
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Midden 
Ten tweede: 
Kies de kern van 
uw raam. 

Dichtheid 

Bescherm uzelf tegen toch, vocht 
en stof.

Warmte/koude  

Kies de optimale isolatie. Altijd  
passende 
bouwansluiting.

Montagewijzen 
Afdichting 

Altijd  
goede 
isolatie.

Warmte/koude 
Geluid 
Dichtheid 
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Geluid 

Vertrouw op de beste 
akoestische isolatie.

Montagewijze, afdichtingskwaliteit

Kies de geschikte 
montagewijze.

Finstral-Planner Midden



Altijd juiste isolatie. 

Warmte/koude
Kunststof ramen bieden in-
trinsiek een goede thermische 
isolatie.
Desgewenst kunt u de isolatie 
van uw ramen nog vergroten, 
voor minder stookkosten en een 
steeds goed ruimteklimaat.

- Hoogrendementsglas 
Plus-Valor:
dubbel hoogrendementsglas, 
zeer goede thermische isolatie

Super-Valor:
drievoudig hoogrendements-
glas, maximale thermische 
isolatie 

-  Thermisch isolerend kader
Top 72: Uw tot 0,80 W/m²K
Zeer goede thermische isolatie

Top 90: Uw tot 0,75 W/m²K
Top-isolatie

Lignatec: Uw tot 0,84 W/m²K
Zeer goede thermische isolatie 
dankzij kunststof kern

FIN-Project:
Uw tot 0,80 W/m²K
Zeer goede thermische isolatie 
dankzij kunststof kern

-  Rolluikkastisolatie 
Wie zijn oude rolluikkast wil 
behouden, kan deze voorzien 
van isolatiemateriaal om de 
thermische isolatie te verbe-
teren.

Dichtheid
Om water, vochtigheid en stof 
buiten te houden, gebruikt 
Finstral in alle systemen een 
beschermde middendichting 
en lucht- en waterdicht gelaste 
hoeken.
Bij een verborgen afwatering 
zijn op het profiel geen afvoer-
gaten te zien.

Geluid
Hoe beter vormgesloten een 
kader is, hoe beter het isoleert.
Bij Finstral worden het kader en 
het glas daarom altijd verlijmd. 
De afdichtingen worden vast 
met het profiel verbonden en de 
vergrendelingspunten worden 
op zo klein mogelijke afstanden 
aangebracht.
Voor uitstekende isolatiewaar-
den zorgen ook ons speciaal 
ontwikkeld geluidsisolerend glas 
of de voorzetvleugel Twin-line.

-  Geluidsisolatie glas
Top 72: Rw tot 45 decibel
Top 90: Rw tot 45 decibel
Lignatec: Rw tot 43 decibel
FIN-Project: Rw tot 44 decibel

-  Voorzetvleugel Twin-line 
Door de constructie met twee 
schalen wordt het geluid 
gedempt met tot 47 decibel. 
Genoeg om zelfs heel luid ver-
keerslawaai tegen te houden.

De voorzetvleugel is onze specialist 
inzake akoestische isolatie. Hij be-
staat uit twee schalen, zodat er een 
grote tussenruimte ontstaat, die dient 
als extra isolatielaag.

Onze troef:
Voorzetvleugel Top 90

Altijd een goede keuze:
Drievoudig hoogrendementsglas

Onze troef:
Gelaste hoeken

Binnen warm, buiten koud of omgekeerd? Verkeerslawaai of rust in huis? Een goede isolatie is 
de sleutel tot een aangename sfeer in huis. Daarom is het belangrijk glas en ramen met de juiste 
isolatiewaarden te kiezen. 
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Altijd een goede keuze:
Voorzetramen met behoud van 
de oude ramen

Altijd passende bouwansluiting. 

Montagewijzen
U kunt kiezen tussen twee 
montagewijzen. Ofwel wordt uw 
oude raam eenvoudig en snel 
bedekt door uw nieuwe raam. 
Ofwel wordt het oude raam 
volledig verwijderd en vervan-
gen door het nieuwe raam. Wat 
u ook kiest, bij Finstral krijgt 
u alles uit één hand: van de 
werkorganisatie tot en met de 
plaatsing.

- Voorzetramen met behoud van  
 de oude ramen
- Volledige vervanging

Afdichting
Minder warmteverlies, minder 
tocht, meer behaaglijkheid.
Finstral let op een hoge af-
dichtingskwaliteit en laat de 
muuraansluiting regelmatig 
controleren door het Institut für 
Fenstertechnik Rosenheim. Bo-
vendien worden alle personen 
die betrokken zijn bij de plaat-
sing continu opgeleid. Wij weten 
dat de plaatsing even belangrijk 
is als de energie-efficiëntie van 
het raam zelf.

Bijna te mooi om waar te zijn:
een nieuw raam, zonder werk aan 
de muren. Bij voorzetramen worden 
de oude ramen niet verwijderd. Ze 
worden alleen passend gemaakt en 
bedekt met de nieuwe ramen. 
Finstral plaatst al voorzetramen sinds 
1978. Concreet wil dit zeggen, dat 
wij elke handgreep grondig kennen 
en in maximaal twee uur een raam 
plaatsen – zonder vuil, zonder lawaai, 
zonder stress!

Onze troef:
Gecontroleerde muuraansluiting

Niet alleen onze ramen, maar ook onze muuraansluitingen moeten strenge kwaliteitscontroles 
doorstaan. Wij laten ze controleren door het Institut für Fenstertechnik Rosenheim (IFT). 
Zo kunnen we altijd een efficiënte montage en veilige afdichting garanderen. 
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Scharnieren 

Verfraai het uitzicht 
met verborgen 
scharnieren.

Materiaal,
Kleur/oppervlak 
Ontdek een ruime 
keuze aan materialen.

Raamvorm

Maak een keuze uit 
verschillende vleugels

Binnen 
Ten derde: 
Geef de 
woonzijde van 
uw raam vorm.

Altijd  
individuele  
vormgeving. 

Materiaal 
Kleur/oppervlak 
Raamvorm 
Grepen/scharnieren 
Toebehoren 

Altijd  
intuïtieve
bediening. 

Openingswijzen 
Bedieningscomfort 
Bedieningsveiligheid 
Verluchten 
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Verluchten 

Ga voor een optimale 
verluchting.

Toebehoren 

Kies toebehoren in een 
bijpassende kleur.

Grepen, openingswijzen, 
bedieningscomfort 

U bepaalt, hoe u uw  
ramen wil laten  
opengaan en sluiten.
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Altijd individuele vormgeving. 

Materiaal
Onderhoudsvriendelijk en veelzij-
dig, chic en resistent of helemaal 
natuurlijk?
Kies een materiaal dat past bij uw 
eisen en uw woonsfeer.
 
- Kunststof
- Aluminium
- Hout

Raamvorm
Kleine veranderingen met een 
groot effect. Hoe moet het kader 
eruitzien? Traditioneel, modern, 
heel gereduceerd?

- Verdiept profiel
- Vlak profiel
- Cristal
- Glaslatten
- Raamdeling
- Speciale vormen (bijvoorbeeld 
 schuine of ronde zijde)

Grepen/scharnieren
Het raam moet bij het huis pas-
sen – en de greep bij het raam.
Stem de kleur en de vorm van de 
greep af op het raam.

Kleur/oppervlak
Al naargelang het materiaal van 
uw raam kunt u nu kiezen uit 
verschillende kleuren, structuren 
en satineringen.

- Kunststof: wit- en grijstinten 
met structuur of satinering 
gesatineerd

- Kunststof: wit zonder structuur
- Kunststof: in houtlook met 

structuur
- Aluminium: glad, fijn gestruc-

tureerd of houtlook
- Hout

Door middel van structurering of 
satinering krijgen de kunststofopper-
vlakken een veredeling die perfect 
past bij een gezellig huis.

De Lignatec-serie biedt de moge-
lijkheid natuurlijk en authentiek echt 
hout aan de binnenzijde te combine-
ren met weerbestendig kunststof of 
aluminium aan de buitenzijde.

Altijd een goede keuze:
Lignatec

Altijd een goede keuze: Cristal

Altijd een goede keuze:
Gestructureerd of gesatineerd 
kunststof 

Onze troef:
Verborgen scharnieren

Bij de designlijn Cristal verdwijnt de 
raamvleugel aan de binnen- of buiten-
zijde of beide volledig achter glas. Zo 
ontstaat één egaal, elegant glasfront.

Een maximum aan keuzemogelijkheden met het oog op een eindresultaat dat precies is zoals het 
moet zijn. Uit verschillende materialen, vormen en oppervlakte-uitvoeringen stelt u een raam sa-
men dat helemaal aan uw wensen beantwoordt. 

Toebehoren
Uiteindelijk moet alles bij elkaar 
passen.
Daarom passen we ook het de-
sign van de binnenvensterbank 
en de kleur van de rolluikkast af 
op het raam.

Onze troef:
toebehoren op maat

- Raamvorm
- Grepenkleur
- Zichtbare of verborgen 
 scharnieren

Grote verscheidenheid aan vormen: 
Door op maat te fabriceren kunnen 
we een exact passend antwoord bie-
den op architecturale bijzonderheden 
als een schuine muur onder het dak 
of een ronde boog.

Zichtbaar Onzichtbaar
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Altijd intuïtieve bediening.

Bedieningsveiligheid
Veilig bedienen, veilig leven. 
Finstral zorgt met vele functies 
en elementen voor een perfecte 
hanteerbaarheid en bescherming 
tegen letsels.

- Kiep-voor-draai
- Greep met slot
- Greep met drukknop
- Draaiblokkering
- Veiligheidsglas

Bedieningscomfort
Finstral kiest voor beslag van 
hoge kwaliteit en verlijmt alle ra-
men. Dan vormen glas en profiel 
een eenheid die haar stabiliteit 
bijzonder lang behoudt.
Een gemotoriseerde opening 
of een raamsensor maken het 
wonen nog comfortabeler en 
energie-efficiënter.

- Verlijmde raamvleugel
- Paddenstoelnok
- Vleugelheffer
- Raamsensor 
- Gemotoriseerde opening

Openingswijzen
Draaien, kiepen, schuiven, vou-
wen... Openen is voor Finstral 
meer dan open en dicht doen.

- Draai/kiep
- Tweevleugelig
- Vensterdeur
- Bovenlicht-kiep
- Schuifdeur
- Hefschuifdeur
- Schuifraam Easy-Slide
- Vouwschuifdeur

Verluchten
Zeker in oude gebouwen is ver-
luchten een belangrijk thema. De 
betere dichtheid van nieuwe ra-
men mag immers niet leiden tot 
meer kans op schimmelvorming. 
Ook daarvoor heeft Finstral goe-
de oplossingen ontwikkeld.

- Zomer/winter-kiepstand
- Spleetventilatie bij kiepopening
- Spleetventilatie bij draaiopening
- Vleugelrem
- Passief ventilatierooster
- Mechanische ventilatie 
 ActiveVent

Voor een barrièrevrije overgang tus-
sen binnen en buiten zijn de drempels 
bijzonder laag bij de hefschuifdeur en 
de vouwschuifdeur.

De vleugelheffer heft de vleugel auto-
matisch in de juiste positie, zodat het 
raam gemakkelijk en zonder slijtage 
sluit.

De greep kan alleen met de sleutel 
bediend worden – als kinder- en 
inbraakbeveiliging.

Zeker in oude gebouwen kunnen 
volledig dichte ramen tot schimmel-
vorming leiden. Met spleetventilatie 
of een ventilatierooster zorgt u voor 
voldoende verluchting met weinig 
energieverlies. 

Voor elk seizoen de gepaste verluchting met de zomer/winter-kiepstand. U kiest zelf 
tussen de grote of de kleine kiepopening. 

Onze troef:
Vleugelheffer

Onze troef:
Vlakke drempels

Altijd een goede keuze:
Greep met slot

Altijd een goede keuze:
Passieve permanente ventilatie

Altijd een goede keuze: Zomer/winter-kiepstand

Geen uitvoerige instructies. Alles is eenvoudig en vanzelfsprekend. Dat is wat wij verstaan 
onder 'intuïtieve bediening'. Als algemene regel worden bij Finstral alle ramen verlijmd in plaats 
van opgeblokt, zodat een lange hoge stabiliteit en betrouwbare werking gegarandeerd zijn. 

BinnenFinstral-Planner



1. Wij maken een duidelijke offerte. 
Van meet af aan werken wij uiterst transparant, 
zodat er geen onduidelijkheden ontstaan. U krijgt 
wat u bestelt, zonder verborgen kosten.

5. Wij staan altijd voor u klaar.
Bij vragen kunt u steeds terecht bij een 
vakkundige handelaar. Bijkomend heb-
ben we in alle verkoopsregio's een eigen 
Finstral-klantendienstorganisatie.

Rondom
Ten vierde: 
ontdek onze 
service rondom 
het raam.

Altijd 
ongecompliceerde 
afwikkeling.

Coördinatie
Plaatsing
Oplevering

Altijd 
vlotte
service.

Garantie
Certificaten
Klantendienst
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4. Wij nemen uw oude ramen mee.
Na de plaatsing zorgen wij voor de 
verwijdering van de oude elementen – 
en dat maximaal binnen vijf 
werkdagen.

2. Wij verschijnen stipt ter plaatse.
Finstral slaagt erin 97 van de 100 
orders stipt volledig af te werken. Dat 
is alleen mogelijk dankzij duidelijke 
afspraken. 

3. Wij bieden een vakkundige plaatsing.
Finstral is gecertificeerd door het IFT 
Rosenheim en kan dus een vakkundige 
plaatsing garanderen. Wij behandelen uw vier 
muren met respect en laten alles schoon achter. 

RondomFinstral-Planner



Altijd ongecompliceerde afwikkeling. 

Coördinatie
Onze claim: het perfecte raam – 
van profiel, over isolatieglas tot 
montage. Voor u betekent dat 
dat u van service tot plaat-
sing slechts één betrouwbaar 
aanspreekpunt hebt. En het be-
tekent ook dat u van meet af aan 
beschikt over een transparante 
offerte en zeker kunt zijn van 
een volledige en stipte levering.

Oplevering
Overzichtelijk, eerlijk, trans-
parant. Zo werkt Finstral vanaf 
de eerste gesprekken tot de 
betaling. U vraagt zich af of uw 
project in aanmerking komt voor 
subsidies of fiscale steunmaat-
regelen? Wij vertellen het u. 

Garantie
Wie met zijn producten steeds 
een stap verder gaat, kan ook 
garanties bieden die verder gaan 
dan het wettelijk voorgeschre-
ven minimum.
Wij zetten duidelijk op papier 
wat u allemaal van ons kunt 
verwachten.

Plaatsing
Finstral is gecertificeerd door 
het Institut für Fenstertechnik 
Rosenheim en kan dus een 
vakkundige plaatsing conform 
alle kwaliteitsstandaarden ga-
randeren.
Wij beloven u een optimale 
muuraansluiting, voor een lange 
levensduur van uw gebouw.

- Altijd een uitstekende afdich-
ting

- Altijd een uitstekend bedie-
ningscomfort

- Altijd een uitstekende thermi-
sche isolatie

Maar u wilt niet alleen dat uw 
ramen correct geplaatst zijn, 
u wilt ook dat wij uw woning 
netjes achterlaten. En uw oude 
ramen? Vanzelfsprekend nemen 
die ook mee.

Onze troef:
uitgebreide garantie

Wie overheidssubsidies benut, doet 
dubbel voordeel met de raamreno-
vatie. Finstral informeert u over alle 
subsidies en helpt u bij het indienen 
van een aanvraag.Onze leverbetrouwbaarheid bedraagt 

97 procent. Beter is haast niet mo-
gelijk!
Zo kunnen de ramen steeds op tijd 
gemonteerd worden

Onze troef: ondersteuning bij 
subsidieaanvragen

Onze troef:
gecertificeerde plaatsing

Onze troef:
alles uit één hand

Wat goed begint, moet ook goed eindigen. De kwaliteitsbelofte van Finstral stopt niet bij de 
plaatsing en oplevering.

97%
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Altijd vlotte service. 

Certificaten
Veel keurmerken en certificaten 
staan garant voor de kwaliteit 
van onze producten en diensten.

Producten
- RAL-kwaliteitskeurmerk ge-

laagd isolatieglas
- RAL-kwaliteitskeurmerk pro-

fielsystemen voor kunststof 
ramen

- RAL-kwaliteitskeurmerk ramen 
en huisdeuren

- IFT-gecertificeerde kwaliteit 
voor de systemen Top 72, Top 
90 en Finstral-huisdeuren

Organisatie
- Kwaliteitsmanagement 
 ISO 9001
- Milieumanagement
 ISO 14001
- Arbeidsveiligheid
 OHSAS 18001
- Energiemanagement
 ISO 50001

Klantendienst
Aanspreekpunten
Bij vragen omtrent ramen, 
deuren e.d. vindt u altijd een 
aanspreekpunt in uw buurt. 
Verder heeft Finstral in alle ver-
koopregio's een klantendienst. 
Zo kunt u er zeker van zijn dat u 
in dringende gevallen steeds bij 
een technicus of servicemede-
werker terecht kunt.

Onze troef:
lokale klantendienst

Onze troef:
gecontroleerde kwaliteit

 

Duitsland 

Finstral Hotline
0800 6446001 (gratis nummer)

 
Gochsheim
Jakob-Panzer-Straße 6
97469 Gochsheim/Schweinfurt
DUITSLAND
T +49 9721 6446 0
finstral@finstral.com

  

Zwitserland 

Finstral Hotline
0800 000606 (gratis nummer)

 
Rothrist
Einkaufscenter stilhaus
Rössliweg 48
4852 Rothrist
ZWITSERLAND
T +41 62 7857600 
finstral@finstral.com

  

Nederland 

Finstral Hotline
055 5380060

 
Apeldoorn
Tweelingenlaan 68
7324 BN Apeldoorn
NEDERLAND
T +31 055 5380060
finstralbv@finstral.com

  

 

Zuid-Tirol 

Finstral Hotline
0800 111999 (gratis nummer)

 
Unterinn
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ) 
ITALIË
T +39 0471 296611
finstral@finstral.com

 
Bozen
Drususallee 47
39100 Bozen (BZ)
ITALIË
T +39 0471 264845
finstral@finstral.com

 
Meran
Piavestraße 84
39012 Meran (BZ)
ITALIË
T +39 0471 296832
finstral@finstral.com

 
Vintl
Staatsstraße 17, Lodenwelt
39030 Vintl (BZ)
ITALIË
T +39 0471 296845
finstral@finstral.com

  

Showrooms
Veel keurmerken en certificaten staan garant voor de kwaliteit van 
onze producten en diensten.  Inspiratie of advies nodig? De dichtst-
bijzijnde Finstral-showroom of vakhandelaar kan nooit ver weg zijn!

Veel keurmerken en certificaten staan garant voor de kwaliteit van onze producten en diensten.  
Inspiratie of advies nodig? De dichtstbijzijnde Finstral-showroom of-vakhandelaar kan nooit ver 
weg zijn!

Vind een Handelspartner 
in uw buurt: 
finstral.com/handelspartnerzoeker
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Uw raamrenovatie ging sneller dan gedacht? Dan doet 
u toch ineens verder met uw huisdeur! In ons omvang-
rijke assortiment vindt u vast en zeker wel een model 
dat perfect past bij uw bouwstijl. U kunt kiezen uit drie 
verschillende collecties: voor strakke en moderne lijnen 
neemt u Planar, voor een vol deurpaneel Semiplanar en 
voor een klassieke, landelijke stijl Frame. Alle deuren 
van Finstral bieden de hoogste koude- en inbraakbevei-
liging, zijn weervast en onderhoudsvriendelijk. Of, zoals 
wij het zeggen, altijd dicht, altijd rustig, altijd veilig en 
altijd mooi.

Altijd  
de perfecte   
huisdeur.
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Planar 
 Planar staat voor een luxueuze aanblik. Het 
aan de buiten- en binnenzijde compleet 
vlakke deurpaneel creëert een duidelijke, 
moderne lijn.

Frame
Klassiek, landelijk of modern... Frame-deuren bieden talloze 
vormgevingsmogelijkheden – van een traditioneel opzetkader 
tot geometrische glasinzetten.

Semiplanar 
Semiplanar-deuren zijn aan de buiten-
zijde vleugeloverdekkend en hebben 
binnen een zichtbaar deurframe. 

Kader in muur Deur

Al klikkend naar de perfecte deur:  
de Finstral-huisdeurconfigurator.
www.doorconfigurator.finstral.com

Huisdeuren
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Nieuw leven  
in een oud huis 

Hoe ouder een huis is, hoe behoedza-
mer men het moet renoveren. Vooral als 
men de ramen vervangt. Finstral weet dat 
ramen het uitzicht van de gevel bepalen en 
staat u ter zijde met oog voor detail.

34-35



Meer licht en 
sfeer 

Gebouw en locatie:  
Particulier woonhuis in Ritten, Zuid-Tirol, Italië 
Verbouwing:  
2010

Finstral-producten: 
- Ramen en deuren van het systeem Top 72; antiek wit;  
 dubbel glas; vleugel Classic-line inclusief roeden 
- Klapluiken; groen 
- Binnenvensterbanken; antiek wit 
-  Veranda en balkonbeglazing kunststof-aluminium  
KAB; binnenzijde antiek wit, buitenzijde groen;  
dubbel glas 

Groot, klein of traditioneel met roeden – ramen bepalen het 
uitzicht van een huis. Deze oude hoeve in Ritten werd in de 
jaren 1920 verbouwd tot een pension. Vele decennia lang 
kwamen hier, op 1200 meter hoogte, zomergasten de hitte in 
het dal ontvluchten. En in tijden van sneeuw vonden winter-
sporters hier een onderdak. In 2009 werd één helft van het 
huis gerenoveerd om te dienen als particuliere woonst. Nu 
wonen er drie generaties van één familie onder één dak. 

Bij de verbouwing moesten ook de vervallen houten ramen 
eraan geloven. De wel 90 jaar oude, ondichte kastramen 
maakten plaats voor moderne ramen in de traditionele stijl 
van Finstral. Drie eisen waren daarbij van primordiaal be-
lang: meer licht, een thermische isolatie overeenkomstig de 
bepalingen van de Italiaanse klimaathuisstandaard en niet in 
de laatste plaats een design dat in overeenstemming is met 
de eisen van de bescherming van het dorpsgezicht - en dat 
natuurlijk in de smaak valt bij de bewoners. De Top 72-ramen 
voldoen aan alle eisen: de smalle profielen en een glazen er-
ker laten veel licht binnen en bieden een weids uitzicht op het 
Zuid-Tiroolse berglandschap. De optimaal geïsoleerde ramen 
met dubbel glas zorgen in elk seizoen voor een aangenaam 
binnenklimaat en aanzienlijk lagere stookkosten. 
De ramen met roeden en eenvoudige grepen, stijlgetrouw 
voorzien van groene klapluiken, passen harmonieus bij de 
traditionele bouwstijl van het huis. 

Referenties 
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De grote ramen met roeden aan de zuidelijke zijde 
van het huis laten veel licht binnen en scheppen 
nieuwe buitenperspectieven. (boven) 

Opdat het huis zijn typische charme niet zou ver-
liezen, zijn de nieuwe ramen van Finstral perfect 
afgestemd op de bouwstijl. (rechts) 

Meer ruimte en 
nieuwe perspectieven 
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Referenzen

"Uitstekend werk geleverd."
Christine Mian,
eengezinswoning Ritten, 2014

Waarom moesten uw ramen vervangen worden?

Onze ramen waren zo'n 40 jaar oud en het tochtte aan 
alle hoeken en kanten. Bovendien vonden we de oude 
houten ramen niet meer mooi. De verf bladderde af en 
omdat de ramen niet goed geïsoleerd waren, hadden we 
in de hoeken vaak condens. We voelden ons er gewoon 
niet meer goed bij. 

Hoe is de vervanging verlopen?

De vervanging was op amper een week voltooid. Wat ik 
bijzonder positief vond: de vriendelijkheid, de stipte le-
vering en het schone werk. Ik vind dat Finstral uitstekend 
werk heeft geleverd! 

Wat is er veranderd met de nieuwe ramen van Finstral?

Wij hebben een beter woonklimaat en lagere stookkos-
ten.

Welke producten heeft Finstral gebruikt?

17 ramen van de lijn Top 90 in kunststof en 4 deuren in 
de kleur eiken. En bijpassende klapluiken.

"Alles is prima verlopen." 
Gabi Janssen, renovatie in Bozen, 2015 

Waarom moesten uw ramen vervangen worden? 

Mijn ramen waren zo'n honderd jaar oud. Het stoorde mij het meest dat ze niet 
meer dicht waren. In de winter kon het al eens flink tochten in de woning. Dat 
voelde ik natuurlijk ook aan mijn stookkosten. Ik heb gekozen voor een totaal-
renovatie en alle ramen vervangen. Verder heb ik met een nieuwe glaswand aan 
het dakterras veel extra licht in de woonkamer gebracht. 

Hoe is de vervanging verlopen? 

Uiterst professioneel. De voorafgaande besprekingen, de opmeting en de plaat-
sing hebben voor mij als klant absoluut geen last of stress teweeggebracht. De 
vervanging van de ramen duurde exact zo lang als overeengekomen was. En 
dat ondanks het feit dat er bij de plaatsing een kleine barst kwam in een grote, 
op maat gesneden ruit. De nieuwe ruit werd onmiddellijk geleverd en inge-
bouwd. De vervanging van de ramen duurde exact zo lang als overeengekomen 
was. Alles is prima verlopen. 

Wat is er veranderd met de nieuwe ramen van Finstral? 

Het woonklimaat en het uitzicht zijn in ieder geval verbeterd. Of de stookkosten 
ook gedaald zijn, kan ik pas met zekerheid zeggen na de volgende winter. 

Welke producten heeft Finstral gebruikt? 

Zeven ramen van de lijn Top 72 en een hefschuifdeur.

Altijd  
de beste   
ervaringen

"Professioneel en betrouwbaar." 
Carmen Mussner,
hotelrenovatie in Brixen, negen orders tussen 1999 en 2016

Waarom moesten uw ramen vervangen worden?

Wij hadden nagenoeg geen thermische isolatie. De ramen waren 
30 jaar oud en hopeloos verouderd. 

Hoe is de vervanging verlopen?

Professioneel en betrouwbaar. Alles werd stipt geleverd. De 
plaatsing nam maar twee dagen in beslag. 

Wat is er veranderd met de nieuwe ramen van Finstral?

Het tocht niet meer. Maar ook visueel zijn de nieuwe ramen een 
echte aanwinst. Ze zijn veel soberder en heel stijlvol.

Welke producten heeft Finstral gebruikt?

Vier ramen van de lijn Top 72 in kunststof-aluminium en een 
hefschuifdeur in kunststof-aluminium.

Zijn uw ramen oud en ondicht, maar kijkt u op tegen een vervanging? Wij 
begrijpen dat. Niemand houdt van stof en lawaai in huis. Daarom hechten wij 
bij Finstral veel waarde aan een snelle en schone afhandeling – van de advies-
verstrekking tot de plaatsing. We hebben drie klanten na een raamvervanging 
gevraagd te vertellen over hun ervaringen met Finstral.  



Finstral bouwt ramen met een kunststof 
kern. En dat sinds 50 jaar. 

Wat onze ramen bijzonder maakt? Dat wij bij Finstral 
alles zelf doen. Van de ontwikkeling van de profielen 
over de eigen productie tot de plaatsing – bij ons 
komt alles altijd uit één hand. Finstral is in heel Europa 
actief als vensterbouwer met 1.400 medewerkers en 
1.000 vakhandelpartners in 16 landen. De hoofdzetel 
van de familieonderneming bevindt zich nog altijd in 
Unterinn bij Bozen, Italië. In 14 productiehallen in Italië 
en Duitsland ontwikkelt en produceert Finstral ramen, 
deuren en veranda's. In ontelbare varianten, maar 
altijd met een kern van kunststof. Finstral ramen- , 
deuren- en verandasystemen in oneindige varianten, 
maar altijd met kunststof kern. 

Sinds 1969: 
steeds aan  
uw zijde.  
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 3. Productie van isolatieglas  
In onze moderne productie-installaties snijden we het glas zelf en 
we bewerken de randen om het risico op randbreuk te verkleinen. 
Na een intensieve reiniging doorloopt elke ruit verscheidene interne 
en externe kwaliteitscontroles. Pas daarna worden maximaal drie 
ruiten samengevoegd tot isolatieglas. In de ruimtes tussen de ruiten 
zorgt het edelgas argon voor een betere isolatie. 

 4. Ramenbouw  
Vier passende profielstangen 
worden samengevoegd tot 
een vast kader of een vleugel. 
Vervolgens worden het beslag 
en de sluitingen gemonteerd, 
steeds volgens de specificaties 
van de klant. De raamvleugel 
en het glas worden verlijmd en 
vormen zo een sterke een-
heid met een optimaal bedie-
ningscomfort. Na een laatste 
kwaliteitscontrole verlaat het 
perfecte raam onze fabriek. 

 1. Ontwikkeling   
Van de ontwikkeling van de perfecte pvc-samenstelling tot de pro-
ductie van isolatieglas komt bij Finstral alles uit één hand. Ook de 
systeemontwikkeling nemen wij voor eigen rekening, met compe-
tente krachten uit de productie, de verkoop of de plaatsing. 
Zo ontstaan raamsystemen die qua vorm, functie en kleur perfect 
op elkaar afgestemd zijn en ook permanent nieuwe, innovatieve 
producten die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen. 

 2. Profielproductie  
Finstral maakt niet alleen de profielen zelf, maar ook de matrij-
zen. Dat biedt ons volledige vrijheid bij de vormgeving wat betreft 
kleuren en oppervlakte-uitvoeringen. Zodoende kunnen wij kunst-
stof profielen leveren in verschillende wit- en grijstinten die altijd 
helemaal in de massa gekleurd zijn. Bovendien is structurering en 
satinering direct op het profiel mogelijk, wat veel hoogwaardiger 
en duurzamer is. 
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 5. Logistiek De gefabriceerde ramen en deuren worden met 
wel 100 vrachtwagens van de Finstral-vestigingen naar klantlo-
caties vervoerd – steeds precies op de overeengekomen datum. 
Elk product heeft zijn eigen digitaal gestuurd productieorder. Zo 
kunnen we een leverbetrouwbaarheid van 97 procent garanderen.

Altijd alles 
uit één hand. 
Welke arbeidsstappen doorloopt een raam voor het bij u thuis 
geplaatst wordt? Zes! Hoe wij dat zo goed weten? Omdat wij 
bij Finstral alles zelf doen.
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 6. Plaatsing De kwaliteit van onze plaatsing wordt 
nauwgezet gecontroleerd door het Institut für Fenstertech-
nik Rosenheim (IFT). Voor de goedkeuring moet aan de 
strengste criteria voldaan zijn. Daartoe behoren een stipte 
naleving van de afspraken, een minutieuze plaatsing en 
natuurlijk altijd open staan voor vragen met betrekking tot 
de ramen. Ontwikkeling, productie, plaatsing en service 
vormen één geheel. Finstral levert ramen alleen als totaal-
pakket. 

De onderneming



Altijd klaar voor u. 
Wij kijken uit 
naar uw oproep. 
Wilt u een ramen-check kit ontvangen? 
Wilt u een afspraak maken voor kosteloze Finstral professionele check? 
Wilt u gewoon het beste advies? 

Zo bereikt u ons: 
België: 0800 99801

Finstral Belux
gratis nummer: 0800 99801
finstral@finstral.com
www.finstral.com

Finstral AG (hoofdzetel)
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ) 
Italië

T +39 0471 296611
F +39 0471 359086
finstral@finstral.com
www.finstral.com
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