
Mijn raam. 
Mijn wereld. 
Het assortiment 
ramen van Finstral.
Altijd functioneel. Altijd esthetisch.



Altijd functioneel. Altijd esthetisch. 
Met Finstral naar het perfecte raam.

Wanneer is een raam perfect? Wanneer het bij de stijl van de architectuur past? Wanneer het 
duurzaam en zeer veilig is? Wanneer het de beste isolatiewaarden heeft? Wanneer het intuïtief 
bedienbaar is? Wanneer…?

Voor ons is er maar één antwoord: Een raam is perfect, wanneer het de hoogste eisen wat betreft 
esthetiek en functie met elkaar verbindt. Zonder een compromis te hoeven sluiten.

Grote glazen oppervlakken of een traditionele look met roeden? Veredeld kunststofoppervlak, 
sfeervol echt hout of modern aluminium? Krachtig groen of onopvallend grijs? Draai-
kiepvoorzieningen of gemotoriseerd openingsmechanisme? Welk design, welk materiaal, welke kleur 
en welke functionele uitvoering u ook wenst, Finstral biedt altijd de grootste vormgevingsvrijheid. 
Voor uw perfecte raam. 

„Alles uit één en het meeste uit eigen hand” is het idee, dat ons nu al 50 jaar lang drijft. Van warmte-
isolerende kunststof tot veiligheidsglas – wij produceren altijd op maat en in onze eigen fabrieken. Zo 
combineren wij onze liefde voor details met een unieke kwaliteitsstandaard. Niet voor niets zijn wij de 
meest gecertificeerde raamfabrikant van Europa. 

Om u bij uw keuze voor een raam te ondersteunen en daarbij altijd al uw wensen en vragen te 
kunnen beantwoorden, hebben wij de Finstral Planner ontwikkeld (vanaf pagina 16). Deze planner 
begeleidt u volgens het 4-vingers-principe door alle planfases – van gevelzijde tot raamkern en van 
woonzijde tot montage en onze complete Rondom-Service. Vanaf het eerste idee tot aan de inbouw 
staan wij altijd aan uw zijde! 

Altijd met vriendelijke groeten

Luis Oberrauch en Joachim Oberrauch
Directie



Inhoud.

Onze ramen kunnen meer.
Ramen zijn complex en een investering voor tientallen 
jaren. Ervaar wat Finstral-ramen bijzonder maakt. 

Altijd alles in één oogopslag.  
Ramen, schuifdeuren, raamwanden – 
ons complete assortiment in een tabel.

158

Finstral stelt zich voor. 
Sinds 1969: Altijd aan uw zijde.164
Altijd alles uit één hand.
Onze kwaliteitsbelofte.

Trefwoordenregister.
Van A tot Z.
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  Buiten   18
 Midden   80
 Binnen 100
   Rondom 148

16
De Finstral Planner.

In vier stappen naar het  
altijd perfecte raam.

04



Mijn huis.  
Mijn raam. 
Mijn stijl.

4–5



Inspiration

Meer variatie voor meer individualiteit.
Hoe men zijn huis inricht is een kwestie van smaak. En omdat dat zo is, bieden wij u altijd 
de volledige vrijheid inzake de vormgeving van uw ramen. Een harmonisch design aan de 
gevelzijde, maar binnen verschillend per ruimte? Bij Finstral stelt u zelf uw individuele raam 
samen uit een veelvoud van materialen, kleuren en oppervlakken. 



Thuis en   
geborgen.

6–7



Meer veiligheid voor meer welbevinden.
Thuis is men  waar men zich dag en nacht geborgen voelt. Onze ramen en deuren zijn zo gebouwd, 
dat ze u altijd maximale bescherming bieden. En dat is goed, want zoals uit statistieken van de 
politie blijkt, kan 90% van alle inbraken alleen door moderne en veilige ramen voorkomen worden. 
Onze producten voldoen van hang-en-sluitwerk tot beglazing aan de hoogste veiligheidsnormen en 
kunnen naar behoefte uitgebreid worden. 

Inspiration



Raam open, 
leven naar binnen.

8–9



Inspiration

Meer frisse lucht voor meer 
woonkwaliteit.
Moderne ramen zijn bijzonder goed afgedicht, zodat ze de beste waarden op het gebied van 
thermische isolatie bereiken. Het is heel belangrijk om regelmatig te ventileren. Van zomer-/
winter draai-kiepbeslag tot gemotoriseerd ventileren – Finstral biedt u altijd een passende 
oplossing. Hetzij op de bank, bij het spelen in de kinderkamer of ’s ochtends vroeg bij het 
ontbijt op bed, om ons goed te kunnen voelen, hebben we goede lucht nodig. 



Kwaliteit blijft. 
En blijft.

10–11



Langere levensduur voor  
meer waardebehoud. 
Nieuwe ramen moeten niet alleen dicht, stil, veilig en mooi zijn – ze moeten ook 
tientallen jaren meegaan. Daarom doen wij alles voor de levensduur van onze 
producten. Hoe? Wij doen gewoon alles zelf: Van kunststofformule, profielontwikkeling, 
isolatieglas-fabricage tot specificatie van de montagestandaarden. Bovendien laten 
wij alle processtappen door externe professionals controleren. Omdat wij geen 
compromissen sluiten, zijn wij de meest gecertificeerde raamfabrikant van Europa. 

Inspiration



Functie wordt  
intuïtie.

12–13



Inspiration

Meer comfort voor meer  
gebruiksgemak.
Open en dicht – en dat meerdere keren op een dag, jaren lang. Een raam moet zo 
doordacht zijn, dat men het kan bedienen, zonder na te hoeven denken. In onze eigen 
ontwikkelingsafdeling hechten we daarom veel waarde aan ieder detail, hoe klein ook. 
Van vleugelheffer, die uw raam bij het sluiten weer in de juiste positie brengt, zware 
hefschuifdeuren, die ultra gemakkelijk bediend kunnen worden, tot volautomatische 
aansturing via Smartphone. Wat u ook wenst of nodig heeft – onze ramen zijn altijd 
comfortabel. 



Het licht  
maakt de ruimte.

14–15



Inspiration

Meer daglicht voor  
meer sfeer.
Hoe groot zijn de ramen? Hoeveel daglicht komt de kamer 
binnen en hoe verloopt dat? Het ruimtelijk effect hangt voor 
een groot deel af van de verbinding die licht en architectuur 
met elkaar aangaan. Welke vleugelvariant u ook kiest, een 
ding staat vast: onze ramen zijn altijd de smalste en laten 
daarom altijd maximaal veel licht binnen. 



Finstral Planer

Altijd
alles uit  één     hand

Mijn perfecte nieuwe raam. Bestaat dat – en zo ja, hoe vind ik het?
Smalle kader, zonwerend glas, aluminium of kunststof? Grijs of groen, met of zonder roeden? Het perfecte 
raam ziet er voor iedereen anders uit. Daarom bieden wij de grootst mogelijke variatie: u beslist wat u nodig 
heeft en wat u mooi vindt. Om aan al uw eisen, wensen en vragen te kunnen voldoen, hebben wij de Finstral-
planner ontwikkeld. Deze informeert, schept duidelijkheid en helpt u het altijd perfecte raam te vinden. 

16–17



150

154

De 
Finstral 
Planner

Volgens het 4-vingers-principe begeleiden 
wij u door alle stappen van de planning. 
Iedere vinger staat voor een specifiek gebied: 
gevelzijde, raamkern, woonzijde en rondom.

Altijd 
individuele 
vormgeving. 20

Altijd 
ongecompliceerde 
afwikkeling. 150

Altijd 
vlotte
service. 154

Materiaal 21
Kleur/oppervlak 22
Raamvorm 27
Stijlelementen 52

Coördinatie 151
Plaatsing 152
Oplevering 153

Altijd  
betrouwbare
bescherming. 56

Inbraak 57
Zon/hitte 60
Inkijk 76
Insecten 78

Altijd 
individuele 
vormgeving. 102

Materiaal 103
Kleur/oppervlak 105
Kadervorm 114
Grepen/scharnieren 120
Accessoires 123

Altijd 
intuïtieve
bediening. 124

Openingswijzen 125
Bedieningsgemak 140
Veilige bediening 142
Verluchten 144

Garanties 155
Certificaten 155
Klantenservice 157

Altijd 
goede 
isolatie. 82

Warmte/koude 83
Geluid 88
Dichtheid 90

Altijd 
passende
aansluiting. 92

Montagewijze 93
Afdichting 99

Begin hier!



Buiten  
Bepaal de 
vormgeving en 
beschermfuncties 
van uw raam.

Buiten – de gevelzijde.
Grote glazen oppervlakken of een traditionele raamstijl met roeden? Aluminium 
of hout, krachtige of subtiele kleuren? Het esthetisch effect verdelingen is 
van onschatbare waarde: Ze vormen de gevel van een gebouw. Tegelijkertijd 
houden ze inbrekers, regen, kou en lawaai buiten en zorgen ervoor dat wij ons 
thuis veilig en geborgen kunnen voelen. Finstral streeft ernaar esthetiek en 
functionaliteit met elkaar te verbinden, zonder compromissen te sluiten. Daarom 
bieden wij u altijd maximale vormgevingsvrijheid en garanderen wij altijd een 
betrouwbare bescherming.

18–19



Finstral Planer

Buiten

Altijd  
individuele  
vormgeving.

Materiaal
Kleur/oppervlak 
Raamvorm 
Stijlelementen

Altijd  
betrouwbare 
bescherming.

Inbraak
Zon/hitte
Inkijk 
Insecten



Finstral Planner

Uw perfecte raam: 
Hoe ziet dat er uit?
U wilt een functioneel hoogwaardig en duurzaam raam. 
Helder. Maar natuurlijk wilt u ook uw individuele stijl 
verwezenlijken. Daarom bieden wij u voor de gevelzijde 
altijd volledige vormgevingsvrijheid bij materiaal, kleur 
en oppervlak, raamvorm of passende stijlelementen. Bij 
Finstral stelt u zelf uw perfecte raam samen. 

Altijd  
individuele  
vormgeving.

Materiaal
Kleur/oppervlak
Raamvorm 
Stijlelementen

20–21



Buiten → Vormgeving → Materiaal

Materiaal
Wat het materiaal betreft, waaruit onze ramen gemaakt wor-
den, sluiten wij geen compromissen. Daarom bieden wij voor 
de buitenzijde twee materialen aan: kunststof en aluminium zijn 
veelzijdig, duurzaam, recycleerbaar en weerbestendig. Bij kunst-
stof geven wij al ongeveer 50 jaar lang vanaf grondstofmengsel 
tot profielfabricage geen stap uit handen; de aluminium profielen 
worden overeenkomstig onze tekeningen voor ons gefabriceerd. 
Wat bij u en uw huis past? Dat hangt van de bouwstijl en uw 
wensen af. U beslist wat u nodig heeft en wat u mooi vindt. En of 
u nu voor klassieke kunststof of modern aluminium kiest – beide 
varianten zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk. Onze raamkaders 
hoeven namelijk alleen gereinigd en niet bijvoorbeeld regelmatig 
behandeld te worden. 

← Alle ingrediënten voor onze kunststofprofielen worden voor  

verwerking streng gecontroleerd.

Klassiek & economisch. 
Kunststof is ons allround-talent: robuust, econo-
misch en veelzijdig. Onze optimale (en geheime) 
PVC-receptuur met haar geringe krijtaandeel is het 
resultaat van 50 jaar kunststofervaring. Zo blijven 
onze ramen tientallen jaren maatvast en kleurecht. 

Voordelen:
 – Kostenefficiënt 
 – Duurzaam en robuust
 – Weers- en waterbestendig
 – Resistent tegen zout- en chloorhoudende lucht
 – Eenvoudig te reinigen
 – Recycleerbaar

Modern & hoogwaardig.
Aluminium biedt veel vrijheid bij kleur- en oppervlak-
vormgeving – en is daarbij ook nog eens hittebesten-
dig en onderhoudsvriendelijk: vooral donkere kader 
blijven maatvast bij blootstelling aan de zon. Water en 
vuil druipen gewoon naar beneden. 

Materiaal 

Aluminium

Materiaal

Kunststof

Voordelen:
 – Veelzijdige vormgevingsvrijheid: met kleuren  
en structuren

 – Duurzaam en robuust
 – Weers- en waterbestendig
 – Vlekbestendig 
 – Recycleerbaar en anodiseerbaar
 – Eenvoudig te reinigen
 – Op aanvraag ook voorgeanodiseerd



Wit 
gesatineerd

Zijdegrijs
gesatineerd

Grijs
gesatineerd

Kleur en  
oppervlak
Bij Finstral vindt u voor uw lievelingsraam altijd uw 
lievelingskleur. En bij de vormgeving van de gevel 
plaatst u met het altijd passende raamoppervlak 
nog een belangrijk accent: glad, houtstructuur, 
gesatineerd, fijnstructuur of houtdecor. Voor welke 
van de vele opties u bij kunststof of aluminium ook 
kiest – de verwerking is bij Finstral altijd de beste.

Klassiek.
Ramen met gladde oppervlakten 
hebben die klassieke kunsstofvenster 
optiek. Productiegerelateerde sporen 
op het profieloppervlak zijn echter een 
vuilvanger voor microstof. Structuur 
adviseren wij een uitvoering met struc-
tuur.
 
Voordeel:
 – In wit verkrijgbaar

Kunststof

Onderhoudsvriendelijk. 
Sinds 1984 het kenmerk van Finstral: houtstructuur en gesatineerde oppervlakken. 
Alleen wij walsen texturen direct in het materiaal, in plaats van ze per folie te plak-
ken. Dat ziet er goed uit en maakt het oppervlak kras- en vuilbestendig.

Voordelen:
 – Geen productiegerelateerde sporen, waarin microstof zich kan ophopen
 – Minder microporiën: hierdoor vuilbestendig en eenvoudig te reinigen
 – Door en door gekleurd: ook bij geopend raam een hoogwaardige look
 – Extra UV-bescherming bij kleurgevoelige grijstinten

← Glad oppervlak – in sterk uitver-

groot aanzicht.

Houtstructuur  
en gesatineerd 

Kunststof

Houtstructuur oppervlakken:  
Stijlvol met de optiek van gelakt hout, 
maar weerbestendiger.

Gesatineerde oppervlakken:  
Zijdematte en eenvoudig-moderne 
optiek.

Houtstructuur 
Wit

Houtstructuur 
Antiek wit 

Houtstructuur 
Parelwit

Finstral Planner

42 05 07 45 46 06

01

Wit glad

Glad

← Gestructureerd oppervlak – in hout-look.

22–23



Optisch natuurlijk.
Ziet er echt uit, kan meer hebben: een kunststofraam 
met houtdecor onderscheidt zich optisch nauwelijks 
van een echt houten raam. Het is echter eenvoudiger 
te reinigen en biedt weerstand tegen zon, regen, vuil. 
Anders dan hout hoeft kunststof bovendien niet regel-
matig behandeld en gelakt te worden.  

Houtstructuur 
gestructureerd

Kunststof

Voordelen:
 – Bij ons altijd erop gelast en daarmee duurzaam met 
het profiel verbonden: houtdecor-folies

 – Altijd met hoogwaardig houtstructuur oppervlak

Houtdecor.
Het typische houtaan-
zicht ontstaat door 
een aan de onderzijde 
bedrukt, zeer kleurvas-
te acrylaatflim – en de 
houtstructuur van het 
oppervlak. Aanvullend 
wordt het kader in de 
passende bruintint in 
zijn geheel door en 
door gekleurd. Zo ziet 
het raam er ook in ge-
opende toestand mooi 
uit. 

Buiten → Vormgeving → Kleur / oppervlak

Decor Eik
Decor  
Kastanje Decor Noten

19 13 55



Finstral Planner

Hoogwaardig.
Niet alleen lievelingskleur, maar lievelingsrood! Bij onze moderne, gladde aluminiu-
moppervlakken vindt u onder in totaal 200 kleurtinten altijd de perfecte kleur voor de 
vormgeving van uw raam. 

Voordelen: 
 – Bij ons met een hoogwaardige poedercoating, die ervoor zorgt dat ook hoeken  
en randen van de aluminiumblindering perfect afgedekt zijn

 – Vuilbestendig en eenvoudig te reinigen

Aluminium

Altijd individuele vormgeving.
Dennengroen (zoals op de foto links) of toch liever olijf-
bruin? Moet het raam harmonieus in het totaalbeeld van de 
gevel passen of een bewust accent toevoegen? Dat bepaalt 
u. Met 230 kleuren biedt Finstral voor aluminium opper-
vlakken een optimale keuzevrijheid. En omdat aluminium 
zo robuust is, blijft het gecoate materiaal weerbestendig en 
ook bij donkere kleuren maatvast. 

Een kleine selectie van de beschikbare kleurtinten: 

← Altijd veelzijdig: Finstral biedt  

185 RAL-kleuren.

L09L05

AzuurwitAntiekwit

F703

Mosgrijs Fijn-
structuur

F702

Olijfgrijs Fijn-
structuur

F905

Diepzwart 
Fijnstructuur

F723 F742 F819F716 F739

Betongrijs 
Fijnstructuur

Verkeersgrijs 
Fijnstructuur

Grijsbruin 
Fijnstructuur

Antracietgrijs 
Fijnstructuur

Kwartsgrijs 
Fijnstructuur

M816

Mahani-bruin 

M738

Agaatgrijs

M814

Sepiabruin

M807

Reebruin

M811

Nootbruin

M803

Leembruin

M744 M747

Zijdegroen Telegrijs

M300

Vuurrood

M303

Robijnrood

M305M304

WijnroodPurperrood

M311

Bruinrood

M735M721

LichtgrijsZwartgrijs

M605

Mosgroen

M507

Briljant blauw

M504

Zwartblauw

M603

Olijfgroen

F918

Fijnstructuur 
Papyruswit

M917

Verkeers-
zwart

M817 M819

Chocolade-
bruin Grijsbruin

F119

Grijsbeige 
Fijnstructuur

M823

Oranjebruin

Kleurtinten

24–25



Voordelen:
 – Bij ons met een hoogwaardige poedercoating, die ervoor zorgt dat ook hoeken  
en randen van het aluminium perfect afgedekt zijn

 – Vuilbestendig en eenvoudig te reinigen

Classic

303

Classic

203

Sablé

583

Sablé

658

Donker 
brons

LC34

Antraciet  
Metallic 
Zijdemat 

DB703

Wit- 
aluminium

M906

zoals EV1

L56

Classic

304

Mars

2525

Chiné

897

Classic

805

Grijs

358

Sablé

894

Sablé

893

Volle effect. 
Sablé-tinten met lichtkorrelige structuur of met Metallic-effect: onze effectkleuren 
verschaffen uw ramen een levendig oppervlak. Naarmate het zonlicht op verschillende, 
verrassende manieren uiteenvalt, ontstaan er iriserende reflecties. 

Een kleine selectie van de beschikbare kleurtinten:

Lichtbrons

LC32

Lichtbrons

LC31

Midden 
brons

LC33

Buiten → Vormgeving → Kleur / oppervlak

Effectkleuren

Aluminium

Stevig.
Wanneer u een bijzondere  

resistente coating zoekt,  
zijn onze Sablé-kleurtinten 

met fijne oppervlaktestructuur 
ideaal voor u.



L13

Houtdecor 
kastanje
gecoat

L16

Houtdecor 
Douglas
gecoat

L19

Houtdecor 
eik
gecoat

L18

Houtdecor 
eik rustiek
gecoat

L55

Houtdecor 
noten
gecoat

L14

Houtdecor 
Mahonie
gecoat

Houtdecor 
Eik natuur
gecoat

LX01

Finstral Planner

Levensecht. 
Het uiterlijk van echt hout, de levensduur van aluminium: ramen met houtdecor geven uw 
gevel een natuurlijk uitzicht. 

Voordelen:
 – Ook bestand tegen extreme blootstelling aan zonlicht – daarom bijzonder geschikt voor 
zeer zonnige klimaatzones

 – In tegenstelling tot echt hout onderhoudsarm

Houtdecor

Aluminium

Karakteristiek.
FIN-Vista met geïntegreerde FIN-Slide Slim-line, met aan buitenzijde 
houtdecor eik motief en binnenzijde massief eik natuur.

26–27



Buiten → Vormgeving → Raamvorm

Raamvorm
Klassiek of modern? Hoe moet uw raam er uitzien? Omdat contour 
als geen enkel ander element bepalend is voor de stijl van uw huis, 
produceert Finstral ramen op maat en biedt met in totaal vijf vleu-
gelvarianten het altijd passende profiel. Met een maximale selectie 
aan materiaalcombinaties en raamuitvoeringen vervullen wij uw 
esthetische en functionele wensen. In nieuwbouw, in oude gebou-
wen en voor renovatie. Wat de vijf raamvleugels gemeen hebben? 
Onze ramen zijn altijd de smalste. 

Van klassiek sober …
Licht afgeschuind en met de voor 
kunststof typisch zachte randen:  
De klassieke raamvorm.

… tot minimalistisch modern. 
Transparantie door kaderloos 

uitzicht aan de buitenzijde: 
 vleugel type Nova-line.

Glas

Vleugelkader 

Kader

Glas
Glasafdichting van 
vleugelkader 

Kader



Finstral Planer

Classic-line
FIN-90/FIN-72

Raamvorm

Klassiek afgeschuind.
Deze raamvorm is de klassieker en behoort nog altijd tot  
onze populairste vleugelvarianten. Zijn kenmerken? Licht afge-
schuinde en de voor kunststof typische zachte randen.  
Bij Finstral ook met een aluminiumschaal aan de buitenzijde van 
het raam verkrijgbaar.

FIN-72
Classic-line 
Kunststof-Kunststof

FIN-90
Classic-line 
Kunststof-Kunststof, ook 
als Aluminium-Kunststof 
verkrijgbaar

FIN-72
Classic-line Twin 
Kunststof-Kunststof, ook 
als Aluminium-Kunststof  
verkrijgbaar

FIN-90
Classic-line Twin C 
Aluminium-Kunststof, ook 
als Kunststof-Kunststof  
verkrijgbaar

FIN-72
Classic-line 
Aluminium-Kunststof

FIN-90
Classic-line Twin N 
Aluminium-Kunststof

Vleugelvarianten voor de klassieke raamvorm met afgeschuinde randen.
De klassieke raamvorm is met kunststof of aluminium langs de buitenzijde, 
in verschillende dieptes en ook als combivleugel Twin verkrijgbaar.*

Glas 
Vleugelkader 
Kader

* Alle ramen in een overzicht, zie tabel vanaf pag. 160
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Buiten → Vormgeving → Raamvorm

 ↑ FIN-72  

Classic-line 

Aluminium-Kunststof 

in tweevleugelige uitvoering  

met roeden, buitenkleur noot.



Finstral Planner

Vleugelvarianten voor de klassieke raamvorm met rechte randen. 
Binnen ons productassortiment klassieke aluminiumlook kunnen wij u ook 
de combivleugels Twin en Cristal Twin en een hefschuifdeur aanbieden.*

FIN-Project
Classic-line 
Aluminium-Aluminium, ook 
met hout of ForRes binnen 
verkrijgbaar.

FIN-Project
Classic-line Twin 
Aluminium-Aluminium, ook 
met hout of ForRes binnen 
verkrijgbaar

FIN-Slide
Classic-line 
Aluminium-Kunststof

FIN-Slide
Classic-line 
Kunststof-Kunststof

FIN-Project
Classic-line Cristal Twin 
Aluminium-Aluminium, ook 
met hout of ForRes binnen 
verkrijgbaar

FIN-Slide
Classic-line 
Aluminium-Aluminium

Klassiek recht.
Eveneens een klassieker is de typische raamvorm van alumi-
nium ramen. Met zijn rechte, rechthoekige randen en smalle 
profieldiktes maakt deze ontwerpvariant optimaal gebruik van 
de vormgevingsvoordelen van het materiaal. Ondersteund 
door de gelijkliggende opstelling van vleugel en raam ont-
staat zo een tijdloze, moderne look. 

Glas
Vleugelkader 
Kader

Classic-line  
FIN-Project/
FIN-Slide

Raamvorm

* Alle ramen in een overzicht, zie tabel vanaf pagina 160
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Buiten → Vormgeving → Raamvorm

 ← FIN-Project  

Classic-line Twin 

Aluminium-Aluminium 

Raamdeur met jaloezie,  

buitenkleur M906 wit  

aluminium.



Finstral Planner

Extra slank.
Smaller kan niet? Met Slim-line overtreffen wij alles. Met een 
buitenvleugelaanzicht van slechts 28mm creëert deze smalle 
variant die eruitziet als bij een ouder raam veel licht in de 
ruimte. 

Vleugelvarianten die eruitzien als bij een ouder raam met smalle aanzichten.
Slim-line is in verschillende dieptes en materiaalcombinaties verkrijgbaar en als hefschuif-, schuif- 
en vouwdeur.*

FIN-72 
Slim-line
Kunststof-Kunststof,
Aluminium-Kunststof

FIN-90 
Slim-line Cristal C
Aluminium-Kunststof, ook met  
rechte schalen verkrijgbaar

FIN-90 
Slim-line Cristal
Kunststof-Kunststof

Glas
Vleugelkader 
Kader

Slim-line

Raamvorm 

* Alle ramen in een overzicht, zie tabel vanaf pagina 160

FIN-Ligna
Slim-line
Kunststof-Hout, Aluminium- 
Hout, ook verkrijgbaar in 
Cristal-uitvoering met  
doorlopend glasvlak

FIN-Ligna
Slim-line Twin 
Kunststof-Hout, 
Aluminium-Hout

FIN-Slide 
Slim-line Cristal
Aluminium-Kunststof, ook met Aluminium, 
hout of ForRes binnen. Of in uitvoering 
Slim-line Aluminium-Hout of Aluminium- 
ForRes verkrijgbaar

FIN-Fold 
Slim-line
Aluminium-Hout, ook 
verkrijgbaar met aluminium 
aan de binnenzijde

FIN-Scroll
Slim-line
Kunststof-Kunststof,  
Aluminium-Kunststof
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 ← FIN-Ligna 

Slim-line 

Kunststof-Hout 

in tweevleugelige uitvoering  

verkrijgbaar, buitenkleur wit  

houtstructuur.



Finstral Planner

Step-line

Raamvorm

FIN-72 
Step-line
Kunststof-Kunststof

FIN-72 
Step-line
Aluminium-Kunststof

FIN-90 
Step-line N
Aluminium-Kunststof

FIN-90 
Step-line C
Aluminium-Kunststof

FIN-90 
Step-line
Kunststof-Kunststof

FIN-Project
Step-line Cristal
Aluminium-Aluminium, ook met hout 
of ForRes binnen verkrijgbaar

Glas
Vleugelkader 
Kader

FIN-Project
Step-line
Aluminium-Aluminium, ook met hout 
of ForRes binnen verkrijgbaar

* Alle ramen in een overzicht, zie tabel vanaf pagina 160

Verdiept en verzet.
U wilt een sober maar toch markant profiel? Dan luidt ons 
antwoord: Step-line. Vleugels en kader van deze raamvorm 
zijn aan de buitenzijde verzet uitgevoerd. Dat zorgt voor 
het markante design van deze variant. De vleugel met licht 
afgeschuinde contouren is gemaakt naar het voorbeeld van 
de traditionele raambuitenaanzichten. 

Vleugelvarianten voor het verdiepte en verzette raamaanzicht. 
Step-line hebben wij buiten in kunststof of aluminium en in verschillende  
dieptes in het assortiment.*
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 ← FIN-90  

Step-line  

Kunststof-Kunststof   

in tweevleugelige  

uitvoering, buitenkleur 

zijdegrijs gesatineerd.



* Alle ramen in een overzicht, zie tabel vanaf pagina 160

FIN-Project 
Ferro-line
Aluminium-ForRes

Finstral Planner

Industrieel en markant.
Ramen met de esthetiek van klassieke stalen ramen – met 
opvallende buitencontouren en een smal staalaanzicht is 
vleugelvariant FIN-Project Ferro-line geschikt voor moderne 
nieuwbouw en voor de renovatie van oude stalen ramen. Wat 
de industriële look kenmerkt? Een aan de gevelzijde 26mm 
smalle zichtbreedte met uitgesproken schuine contour.

Vleugelvarianten voor stalen raamaanzicht zoals een industriële look. 
Ferro-line hebben wij aan de gevelzijde in aluminium in ons assortiment.*

Glas 
Vleugelkader  
Kader

Ferro-line

Raamvorm
 

FIN-Project 
Ferro-line
Aluminium-Aluminium

FIN-Project 
Ferro-line
Aluminium-Hout
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Buiten → Vormgeving → Raamvorm

 ← FIN-Project  

Ferro-line  

Aluminium-Aluminium   

eenvleugelig met  

Ferro-line roeden,  

buitenkleur M721  

zwartgrijs.

Typisch stalen raam.
De karakteristieke look 
van een stalen raam wordt 
door de uitvoering met 
roede Ferro versterkt. 



  

Finstral Planner

Nova-line

Raamvorm

FIN-72 
Nova-line
Kunststof-Kunststof

FIN-90 
Nova-line
Kunststof-Kunststof

FIN-72 
Nova-line
Aluminium-Kunststof

FIN-90 
Nova-line C
Aluminium-Kunststof

FIN-90 
Nova-line N
Aluminium-Kunststof

FIN-Project 
Nova-line
Aluminium-Aluminium, ook 
met hout binnen verkrijgbaar

Minimalistisch.
Grote glazen oppervlakken, heel veel licht? Ons aan de 
buitenzijde kaderloze vleugel Nova-line vervult deze wens. 
Overigens: Sinds de introductie in 2001 werd Nova-line 
herhaaldelijk geïmiteerd. – Altijd met duidelijk breder 
kaderaanzicht. Tot dusver is Nova-line met zijn gereduceerde 
profielen in de gehele branche het smalste raam in zijn 
categorie. 

Vleugelvarianten voor een vleugeloverdekkend compleet glazen aanzicht. 
Nova-line hebben wij in verschillende dieptes en buiten in kunststof of  
aluminium in ons assortiment.*

* Alle ramen in een overzicht, zie tabel vanaf pagina 160

Glas
Glasafdichting
van vleugelkader
Kader
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 ← FIN-90 

Nova-line N 

Aluminium-Kunststof 

Eenvleugelig met  

onderlicht in  

buitenkleur F716  

antracietgrijs.

Uniforme look.
De vleugel in uitvoering 
Nova-line heeft boven 
door het vleugeloverdek-
kende glas hetzelfde  
aanzicht als de vaste  
beglazing onder.



Finstral Planner

Nova-line  
Plus/Twin

Raamvorm
 

FIN-90 
Nova-line Plus
Kunststof-Kunststof, ook 
als combi-vleugel  
verkrijgbaar

FIN-90 
Nova-line Plus C
Aluminium-Kunststof ook 
met rechte schaal N  
verkrijgbaar

FIN-90 
Nova-line Twin N
Aluminium-Kunststof, ook met 
afgeschuinde schaal C  
verkrijgbaar

FIN-Slide
Nova-line Plus
Aluminium-Aluminium, ook met 
hout of ForRes binnen  
verkrijgbaar

Maximaal gereduceerd.
Vleugeloverdekkend glas voor een minimalistische 
architectuurstijl? Onze vleugelvarianten Nova-line Plus en Twin 
drijven de maximale reductie van de buitencontour op de spits. 
De vleugelkaders verdwijnen namelijk compleet achter glas. 
Daarvoor wordt de met de vleugelkader verlijmde ruit voorzien 
van randemaillering – in één van de tien gewenste kleuren. 

Vleugelvarianten voor maximaal compleet glazen aanzicht met randemaillering.
Nova-line Plus/Twin hebben wij in verschillende diepten en materiaalcombinaties in ons assortiment.*

Glas
Randemaillering  
van het vleugelkader 
Kader

* Alle ramen in een overzicht, zie tabel vanaf pagina 160

FIN-Project 
Nova-line Plus
Aluminium-Aluminium, ook 
met hout of ForRes binnen 
verkrijgbaar

FIN-Project 
Nova-line Cristal Twin
Aluminium-Aluminium, ook met 
hout of ForRes binnen of zonder 
voorzetvleugel verkrijgbaar

FIN-Fold
Nova-line Plus
Aluminium-Aluminium,  
ook met hout binnen verkrijgbaar

FIN-Ligna
Nova-line Twin
Kunststof-Hout,  
Aluminium-Hout
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Buiten → Vormgeving → Raamvorm

Nog meer transparantie. 
Creëert het aanzicht van een  
doorlopend glazen oppervlak: 
onze glasoverdekkende stulp 
Nova speciaal voor de vleugel 
Nova-line Plus.

 ← FIN-Project 

Nova-line Plus 

Aluminium-Aluminium 

in tweevleugelige uitvoering 

met compleet glazen  

stulp Nova, in buitenkleur  

583 Sablé en randemaillering 

zwart - ook verkrijgbaar met 

jaloezieën tussen de ruiten.
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Klassiek

Kader

Kadervarianten.
U heeft de perfecte vleugel voor uw gevel gevonden?  
Goed. Nu ontbreekt alleen nog het buitenkader van het 
raam. Welke functie het raam vervult? Het is stevig met 
de buitenwand verbonden en dient als aanslag voor de 
beweeglijke vleugel. Klassiek, markant of minimalistisch 
gereduceerd – bij Finstral heeft u altijd keuze. Passend bij uw 
individuele stijl. 

Zichtbaar, maar niet opvallend. 
Moderne nieuwbouw of renovatie van oude gebou-
wen – ons klassieke kader is veelzijdig inzetbaar en 
geschikt voor alle architectuurstijlen.

Kader

Raamvorm

42–43



Buiten → Vormgeving → Raamvorm

Blokkader

Kader

Verdektliggend

Kader

Karakteristiek en charmant.  
Het blokraam vindt men tegen-

woordig vaak in België, Nederland 
en Noord-Duitsland. Zijn diep-

tewerking en de bijna vierkante 
doorsnede (diepte 124 mm) zijn 

perfect voor iedere bakstenen 
constructie.

Minimalistisch  gereduceerd.
Het verdektliggende kader verdwijnt 
optisch achter het metselwerk – een 
zowel functioneel als esthetisch 
geslaagde oplossing voor moderne 
nieuwbouw.



Prima (voor)uitzicht voor wie van grote glaspartijen houdt. 
Meer dan gewone vaste beglazing, maar toch ook nog 
geen complexe geveloplossing: onze FIN-Vista raamwand 
is het slimme antwoord op de niet-aflatende vraag van 
wie bouwt of renoveert naar grootse glasoppervlakken. 
Ramen strekken zich doorgaans niet uit over meerdere 
verdiepingen; en toch worden zelfs bij niet-vrijdragende 
ramen, lengtes en breedtes groter dan 5 meter gevraagd. 
Hiervoor biedt ons modulair bouwsysteem FIN-Vista de 
gewenste voordelen. De hoogwaardige componenten, 
doordachte details, individuele mogelijkheden op het 
vlak van vormgeving, de verregaande voorbereiding in 
de fabriek en de onveranderlijk gecontroleerde aanslui-
tingen maken FIN-Vista tot een aantrekkelijk alternatief 
voor de klassiek ontworpen systemen met raamstijlen en 
raamregels.

Finstral Planner

Raamwand
FIN-Vista

Raamvorm
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Altijd glas, altijd vele  
mogelijkheden.
FIN-Vista-raamwanden passen 
zich aan de architectuur van uw 
bouwproject, aan uw noden, aan 
uw wensen aan. Naast gewone 
huisdeuren biedt FIN-Vista ook 
schuifdeuren aan en zet, als 
u dat wil uw hele woning van 
trappenhal tot leefruimte, aan 
de binnen- en buitenkant op 
spectaculaire wijze in de kijker 
- echte wow-effecten dus. En 
alles altijd veilig, altijd dicht, altijd 
functioneel.

Buiten → Vormgeving → Raamvorm



Finstral Planer

De aanzichtbreedte van 

de FIN-Vista profielen 

bedraagt slechts 

vijf centimeter. → 

FIN-Vista kan ook 

met verborgen 

buitenkader aan de 

binnenzijde worden 

gemonteerd: 

voor een vloeiende 

overgang tussen 

glas en muur. →
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Altijd kunststof in de kern. 
Anders dan bij de klassieke raam-

wandsystemen van aluminium zit er - 
zoals altijd bij Finstral - in de kern van 

het profiel van FIN-Vista kunststof. 
Zo behaalt FIN-Vista moeiteloos de 

beste isolatiewaarden. En omdat het 
materiaal van het systeem ook de-

cennia later nog perfect volgens type 
kan worden gesorteerd, kan FIN-Vista 

100% worden gerecycleerd.

Altijd stabiel. Altijd sober. 
Elk FIN-Vista-kunststofprofiel is 
met staal verstevigd. Dat maakt 
de profielen extreem belastbaar. 
Anders dan bij de klassieke stijl-
regelsystemen van aluminium 
kan de statisch vereiste diepte 
doorgaans worden beperkt. 
De FIN-Vista-raamwand oogt 
ook globaal heel sober: Finstral 
koppelt ramen niet gewoon aan 
of op elkaar, omdat twee kaders 
elkaar dan telkens zouden 
raken. In de plaats daarvan 
construeren wij met verticale 
stijlen en horizontale regels een 
raster waarin vervolgens de 
vaste beglazing of raamvleugels 
worden geplaatst.

 ↑ Profiel met kunststofkern 

en staalversteviging.

Buiten → Vormgeving → Raamvorm
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Het passende materiaal  
voor iedere smaak.

Alle raamwanden zijn aan 
de buitenzijde voorzien van 

aluminium dat beschermt 
tegen weer en wind. Om het 

raamdesign perfect op uw 
woning af te stemmen namen 
we maar liefst 230 kleuren in 

ons kleurenpallet op. Voor 
de binnenzijde heeft u keuze 
tussen aluminium, kunststof, 

hout of ForRes.
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Compleet glazen uitzicht? Esthetisch. Maar altijd 
functioneel. 
Het vast kader waarin vaste beglazing of vleugels worden 
gezet kan aan de zijde van de woonruimte volledig onder 
de pleisterlaag worden weggewerkt: het glas lijkt in de 
muur te verdwijnen. Aan de buitenzijde blijft slechts 
een twee centimeter sober aluminiumframe zichtbaar: 
dat maakt niet alleen de montage eenvoudiger, maar 
bovendien hoeft er later geen omslachtig breekwerk te 
gebeuren als een ruit moet worden vervangen.

glas opties

Glas ontmoet glas.
Bij de uitvoering met de Nova stijl sluiten de glas-
vlakken rechtstreeks op elkaar aan. Zo wordt de stijl 
bedekt met glas - en ontstaat er een haast doorlo-
pend vlak dat optisch niet door een stijl van het frame 
wordt onderbroken.

Met glas de hoek om.
Ook ter hoogte van een hoek kunnen glas en glas el-
kaar raken - daardoor oogt de raamwand heel elegant 
en licht.

Glas van boven tot helemaal onderaan.
Moet het glas aan de buitenzijde helemaal tot aan de 
grond doorlopen? Dat kan met profiel overlappend 
glas! Dat oogt niet alleen bijzonder mooi, maar is ook 
merkbaar onderhoudsvriendelijker: bladeren-strooi-
zout-zand of stof maken geen schijn van kans.

Verborgen afwatering van het profiel – zonder  
meerprijs.  
Bij verzonken ramen wordt gewoonlijk gewerkt met 
een drainage in de grond waarlangs het aflopende 
water van het profiel kan wegvloeien. Bij FIN-Vista 
vermijden we deze dure bouwaansluiting, omdat de 
onderzijde van het profiel nooit echt ondergronds ligt. 
Zo kan het water in het profiel gewoon bovengronds 
afvloeien.

Buiten → Vormgeving → Raamvorm

Raamwand
FIN-Vista



Finstral Planer

 ← Combinatie met hefschuif-

deur FIN-Slide.

 ↑ Combinatie 

met hefschuifdeur 

FIN-Slide.

↑ Combinatie met 

terrasraam.

Combinatie met 

hefschuifdeur  

FIN-Slide. → 

↓ Combinatie met huisdeur.

Een raamwand. Alle types van  
openingen.  
Creëer uw hoogstpersoonlijke raam-
wand waarvan de elementen precies 
openen zoals u dat wenst. FIN-Slide 
hefschuifdeur, ingezette raamvleugel, 
huisdeur … In heel Europa is er geen 
uitgebreider assortiment te vinden dan 
dat van Finstral. Bovendien kunnen de 
verschillende kleur- en materiaaluitvoe-
ringen van elke openingsvariant met 
de FIN-Vista-raamwand worden gecom- 
bineerd.
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Montage

Raamwand
FIN-Vista

Voordelen: 
 – Vooraf vervaardigde raamsegmenten voor een snelle en probleemloze montage
 – Onze isolerende ruiten: altijd verlijmd, in plaats van enkel gekalleerd
 – Het profiel aan de binnenzijde wordt pas na voltooiing van de bouwwerken gemon-
teerd

 – Concrete ondersteuning bij alle bijzonderheden rond bouwaansluiting

Op naar nieuwe uitzichten: eenvoudig, snel en volgens de strengste normen. Ver-
geleken met de klassieke stijl- en regelsystemen zijn FIN-Vista-raamwanden snel 
en eenvoudig te monteren. Wij bereiden in de fabriek alle componenten immers 
maximaal voor. Zo garanderen wij een betrouwbare en zuivere montage volgens de 
strengste normen.

Altijd in vorm: verlijmde ruiten.
Eens de FIN-Vista ramen gemonteerd, wordt het 
isolatieglas meteen op de bouwplaats aangebracht 
en verlijmd, in plaats van enkel gekalleerd. Daardoor 
verstijft de raamwand beter en blijft hij duurzaam 
stabiel.

Minder complexiteit op de bouwplaats.
Klassieke raamwanden worden op de bouwplaats stijl 
per stijl en regel voor regel opgebouwd. Voor FIN-
Vista leveren wij echter in de fabriek voorgemonteerde 
raamsegmenten aan. De extreem grote ruiten vervoeren 
we zelf met onze eigen glastrailers. De montage gebeurt 
daardoor veel sneller en zonder problemen.

Eerst de bouwplaats, dan de raamkaders.
Om uw nieuwe raamwand tijdens de bouwfase te 
beschermen wordt bij FIN-Vista het profiel aan de 
binnenzijde pas geplaatst als alle constructiewerken 
voltooid zijn. Zo kan er niets verkeerd gaan met binnen 
profiel - dat overigens ook altijd kan worden vervangen.

Bouwaansluiting: ift-gekeurd. Isolatiewaarde: perfect. 
Ook voor de FIN-Vista-raamwand beschikt Finstral over 
een indrukwekkende collectie gedetailleerde tekeningen 
voor bouwaansluiting - vele daarvan zijn ift-gekeurd. 
Bovendien kunt u rekenen op de experts van de Finstral 
architectenservice die u alle vereiste details kunnen 
verduidelijken.

Buiten → Vormgeving → Raamvorm
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Stijlelementen 
Ter vervanging van of als aanvulling bij glas leggen 
stijlelementen gericht accenten bij de gevelsamen-
stelling. Panelen blokkeren de doorkijk en geven 
materialen, kleuren en oppervlakken een bijzon-
der opvallende verschijning. Nostalgisch uitziende 
roeden creëren structuur en ritme op de ramen. En 
sierelementen? Ze zijn zogezegd de finishing touch 
bij de raamvormgeving – en zijn met name geschikt 
voor het natuurgetrouw renoveren van oude ge-
bouwen. Stijlelementen zijn bij Finstral verkrijgbaar 
in een grote verscheidenheid aan afwerkingen en 
kleuren – Altijd passend bij de gevel.

← Een klassieke oudbouw-look: Roeden.

Glad

Panelen
Tijdloos.
Strak, stijlvol en modern stijlelement 
voor uw raam: gladde panelen. 

 
Voordelen:
 – In al onze kunststof en aluminium 
raamkleuren

 – Warmte-isolatiewaarde tot  
Up 0,6 W/m²K

 – Ook in veiligheidsuitvoering tot  
weerstandsklasse P5A

Karakteristiek. 
Voor een effectieve vormgeving van 
uw ramen: gegroefde panelen. 

Voordelen:
 – Naar keuze loodrecht, horizontaal, 
eenzijdig of tweezijdig gegroefd

 – In al onze kunststof en aluminium 
raamkleuren

 – Warmte-isolatiewaarde tot  
Up 0,8 W/m²K

 – Ook in veiligheidsuitvoering tot  
weerstandsklasse P5A

Gegroefd

Panelen
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Kleurkracht.
De rijke kleuren worden direct in het 
glas gebrand: geëmailleerde glazen  
oppervlakken.

Roomwit

G02

Reebruin

G08

Verkeersgrijs

G06

G09

Grijsbruin                   Ombergrijs

G10

G04

Antraciet-
grijs Zijdegrijs 

G07

Diepzwart

G01

Kakigrijs

G03

Wit

G11

Platband

Panelen
Klassiek.
Aan de zijkant met reliëfachtig versle-
ten oppervlak: afgeplatte panelen.

 Voordelen:
 – In al onze kunststof en aluminium 
raamkleuren

 – Vorm van de randen: afgeschuind  
of met groef

 – Vorm van de hoeken: rechthoekig  
of met ronde uitsparing

 – Warmte-isolatiewaarde tot  
Up 0,6 W/m²K

 – Ook in veiligheidsuitvoering tot  
weerstandsklasse P5A

Buiten → Vormgeving → Stijlelementen 

Altijd alles uit één hand.
Wij produceren alle panelen zelf. 

Alleen zo kunnen wij garanderen dat 
kleuren, oppervlakken en materialen 

altijd perfect op het raam zijn  
afgestemd. 

Geëmailleerd

Panelen

Voordelen:
 – In tien kleuren, mat of glanzend
 – Warmte-isolatiewaarde tot  
Up 0,6 W/m²K



Filo Argento Filo Ghisa

C11 C12

Finstral Planner

Kunsthars

Panelen
Expressief.
Kenmerken zich door organische texturen en een mooie, matte glans:  
Kunstharsoppervlakken.

Levendig gemarmerd.
Bij het versmelten ontstaat het typische kleurenspel van het 
materiaal: Keramiek-Oppervlakken.

Voordelen:
 – In vijf kleuren verkrijgbaar
 – Warmte-isolatiewaarde tot  
Up 0,6 W/m²K

Voordelen:
 – In negen kleuren verkrijgbaar
 – Warmte-isolatiewaarde tot Up 0,6 W/m²K

Keramiek

Panelen

↑ Keramiekpaneel Oxide Moro.

H01

Alugrijs Agaatgrijs

H02

Patina tin

Polar Oak

H06

H04

Marshland 
Oak

H07

Oxide Nero

C04

Oxide Black

C05 C07

Tempo 
AntraciteOxide Moro

C03

Lava Marrone

C08

Lava Corten

C09

Tempo Gris

C06
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Buiten → Vormgeving → Stijlelementen 

Voor een typische oudbouw-look.
Roeden verschaffen structuur en ritme en creëren een klassieke oudbouw-look. 
Het design kunt u individueel op het raam afstemmen. 

Voordelen:
 – Alle roeden kunnen qua kleur aan het raam aangepast worden
 – Speciale roede-uitvoeringen naar wens realiseerbaar

Op en in het glas

Roeden 

Oudbouw-look 

Sierelementen 

Oudbouw-look tot in het kleinste detail. 
Sierelementen in raamkleur of de 
uitvoering met blokkaders zorgen voor 
een stijlvolle uitstraling bij renovatiepro-
jecten. 
 

Voordelen:
 – Sierprofiel en sierstuk altijd dezelfde 
kleur als het witte of zijdegrijze raam

 – Raam met blokkader als draai-kiepraam 
met vast bovenlicht

Roeden in het glas.
 – Roeden in het glas zijn er in drie breedtes:  
26, 18 en 9 mm.

 – Roeden in het glas in 26 en 18 mm zijn er in  
alle raamkleuren en –oppervlakken. De variant 
in 9mm is er in de kleuren wit en messing.

 – Roeden in het glas zijn onderhoudsvriendelijk, 
omdat ze zich achter het glas bevinden. 

Roeden op het glas.
 – Roeden op het glas zijn er in drie designvarian-
ten: Classic (zie foto links), Stijl (zie pagina 29) 
en Ferro (zie pagina 37).

 – Roeden op het glas zijn er in alle raamkleuren 
en -oppervlakken.

 – Roeden op het glas worden altijd met afstand-
houders in het glas gecombineerd. Zo komen ze 
nog authentieker over.  
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Uw perfecte raam:  
Altijd goed beschermd.
Wanneer wordt een huis een thuis? Wanneer u zich daar 
honderd procent goed en veilig voelt. Woont u op de be-
nedenverdieping en heeft u behoefte aan een zeer goede 
inbraakbeveiliging? Heeft u grote raamoppervlakken, die 
veel licht, maar ook veel warmte binnenlaten? Wij bieden  
u altijd passende mogelijkheden, om u effectief tegen  
inbrekers, zon, hitte, nieuwsgierige blikken en insecten  
te beschermen. 

Altijd 
betrouwbare  
bescherming.

Inbraak 
Zon/hitte 
Inkijk 
Insecten
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Buiten → Bescherming → Inbraak

Inbraak
Inbraak? Geen kans bij beveiligde ramen! Theoretisch gezien 
is bijna iedere opening in de wand een zwakke plek. Niet 
voor niets klimmen inbrekers bij voorkeur via de ramen naar 
binnen. Waarom? Omdat het snel gaat: het duurt slechts 10 
seconden om een slecht beveiligd raam met een schroeven-
draaier open te wippen. Statistieken van de politie tonen aan 
dat een inbreker opgeeft wanneer hij niet binnen twee tot vijf 
minuten binnen kan komen. De kans om ontdekt te worden is 
dan te groot. Daarom kan 90 procent van alle inbraken door 
moderne veiligheidsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld padden-
stoelnokken verhinderd worden.

10 seconden.
Zo snel kunnen inbrekers een raam 
met normale vergrendelingsbouten 
openwippen. Daarvoor is alleen een 
schroevendraaier nodig.

43 %
Zo sterk steeg het aantal  
inbraken tussen 2006 en 2016.

8 %
Overig

74 %
Raam 
omhoog  
wrikken

5 %
Inslaan  
van ruit

13 %
gekiept  
raam

Bronnen: www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz/sicherheitstechnik/
 Polizeiliche Krimalstatistik 2016 BRD, Bundeskriminalamt (PKS) 2006 bis 2016, k-einbruch.de

Het meest gebruikte gereedschap.
Bij inbraak denken veel mensen aan breek-
ijzers en koevoet, maar dit gereedschap 
wordt zelden gebruikt. De meeste inbrekers 
gebruiken schroevendraaier, hamer of wig.

90 %
van alle inbraken kunnen volgens de politie 
door middel van veiligheidsvoorzieningen 
voorkomen worden. Daarom voert Finstral 
standaard alle ramen met paddenstoelnokken 
en solide veiligheidssloten uit.

Ramen de zwakke plek? Niet bij ons!!
Uit statistieken blijkt dat het meest via ramen en raamdeuren 
ingebroken wordt. Finstral-ramen bieden in de standaardvari-
ant al een hoge inbraakbescherming.

18 %
Huis- en  
kelderdeuren

82 %
Ramen en  
raamdeuren

Favoriete 
inbraakmethoden



De middendichting verhoogt de veilig-

heid, omdat ze het hang- en sluitwerk 

van buitenaf beschermt. →

Finstral Planner

Paddenstoelnokken? Standaard bij ons.
Onbeveiligde ramen met normale schroefbouten kunnen binnen 
tien seconden omhoog gewipt worden. Veiligheidsvoorzieningen 
zoals onze paddenstoelnokken van gehard staal voorkomen dat. 
Hoe? Heel gemakkelijk: De paddenstoelkop op de vleugel haakt 
zich vast in de uitsparing van het solide sluitdeel op het raam en 
vergrendelt het raam aanvullend. Zo wordt uitwippen bijna onmo-
gelijk. Bij Finstral zijn tenminste twee veiligheidsvergrendelingspun-
ten met paddenstoelnokken standaard. Op aanvraag bieden wij ook 
RC 2-gekeurde veiligheidsvoorzieningen aan. 

Hoeveel bescherming heeft u nodig?
Hoe meer veiligheidsvergrendelingspunten een raam heeft, des te beter de inbraakbescherming. Al naar 
gelang hoeveel bescherming u nodig heeft, kiest u tussen onze 2-punts-vergrendeling voor de bovenste 
verdiepingen en voor de 4-punts- of omlopende veiligheidsvergrendeling voor de benedenverdieping.

Voordelen:
 – Standaard bij ons: solide paddenstoelnokken van gehard staal
 – Zorgt voor eenvoudige bediening van het raam: de rolfunctie van de bout

Voordelen:
 – Standaard bij ons: tenminste 2-punts-veiligheidsvergrendeling
 – Veiligheidsvergrendelingen altijd van massief gehard staal inclusief corrosiebescherming
 – Verzwaren het uitwippen: stabiel verlijmde vleugelkaders
 – Bij Finstral hebben ramen altijd een middendichting: raamprofielen met middendichting verhogen  
de veiligheid, omdat het hang- en sluitwerk ervan van buitenaf moeilijker bereikbaar is

2-punts-veiligheidsbeslag: 

Standaard bij FIN-72

4-punts-veiligheidsbeslag: 

Standaard bij FIN-90

Omlopend veiligheidsbeslag met een maximale 

vergrendelingsafstand van 85 cm: 

Standaard bij FIN-Project en FIN-Ligna

Beveiligd hang-
en-sluitwerk

Inbraak
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Veilig is veilig.
Vergrendelde grepen kunnen niet bewogen worden en blokkeren de algehele ver-
grendelingsmechaniek. Zo kan ook de paddenstoelnok bij het uitwippen niet uit zijn 
sluitdeel geschoven worden, omdat de vergrendelde greep de mechaniek blokkeert. 
Een onzichtbaar ingebouwde boorbescherming van gehard staal voorkomt  
het van buitenaf openboren van de greep. 

Versplintert maar breekt niet.
Ons gelaagd veiligheidsglas Multiprotect bestaat 
uit twee glazen ruiten, die met een uiterst slijtvast 
folie verlijmd zijn. Het verzwaart het doorbreken 
van het glas, bindt glazen splinters en voorkomt 
verwondingen. Hoe dikker het folie, des te beter 
de inbraakbeveiliging. 

Ingebouwde assistentie.
Onopvallend liggende magneetsensoren bewaken de 
openingstoestand van de ramen en informeren het 
alarmsysteem, of ze open, gekiept of gesloten zijn. Zo 
blijven de ramen nooit onopzettelijk open en houden 
ze inbrekers buiten. 

Voordelen:
 – Voorkomt manipulatie aan het vergrendelmechanisme van het raam
 – Voorkomt boren in de greep: onze boorbescherming
 – Vergrendelbare grepen zijn ook nuttig als kinderbeveiliging

Voordelen:
 – In drie weerstandsklassen met verschillende 
foliesterktes verkrijgbaar: P2A (0,76 mm), 
P4A (1,52 mm) en P5A (2,28 mm). Voor de 
benedenverdieping adviseren wij P4A of P5A

 – Biedt UV-bescherming en voorkomt zo 
verkleuringen van het interieur

 – Bovendien verhoogt het gelaagd glas het  
geluiddempende effect aanzienlijk

Afsluitbare       
greep,  
boorbescherming

Inbraak

Gelaagd 
veiligheidsglas

Inbraak

BoorbeschermingAfsluitbare greep

Raamsensor

Inbraak

Buiten → Bescherming → Inbraak
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Zonwerend glas 

Zon/hitte

Duurzame hittebescherming in het glas.
In warme regionen moet u minstens voor ons licht zonwerend glas Mediterran kiezen. Voor grote glazen  
oppervlakken of bij veel instraling (zuidkant) adviseren wij het sterk zonwerende glas Sun-Block. 
Om de hitte buiten en de temperaturen binnen aangenaam te houden, is er ook 2-dubbel en 3-dubbel 
glas verkrijgbaar.

Zon/hitte
Wie wil er niet graag grote ramen, die licht en warmte van buitenaf  binnenla-
ten? Te veel ervan, vooral in zuidelijke landen, kan echter ook lastig zijn: dan 
is een effectieve bescherming tegen hitte en verblinding nodig, zonder aan 
transparantie bij de gevelvormgeving in te boeten. Met Finstral stelt u altijd de 
perfecte oplossing samen, afgestemd op regio, gebouwefficiëntie, architectuur 
en raamdesign – en natuurlijk op de persoonlijke voorkeuren en de individuele 
stijl. U kunt kiezen uit zonwerend glas, jaloezieën in het glas, rolluiken of klas-
sieke luiken….Bovenal, bescherming tegen nieuwsgierige blikken.

← Een van de vele mogelijkheden voor zonwering: Raffstores. In horizontale positie 

bieden de lamellen vrij uitzicht, terwijl ze licht en hitte afschermen. 

Mediterran 2
 – Nagenoeg kleurneutraal  2-voudig isolatieglas:  
lichte zonwering, goede koude-/warmte-isolatie

 – Ca. 25 % minder warmteaanvoer*
 – Ca. 10 % minder lichtdoorlaatbaarheid*
 – Waarde g 0,48, waarde LT 0,74

Sun-Block 2
 – Buiten licht spiegelend 2-voudig isolatieglas:  
sterke zonwering, goede koude-/warmte-isolatie

 – Ca. 55 % minder warmteaanvoer*
 – Ca. 25 % minder lichtdoorlaatbaarheid*
 – Waarde g 0,28, waarde LT 0,60

Mediterran 3
 – Nagenoeg kleurneutraal 3-voudig isolatieglas:  
lichte zonwering/zeer goede koude-/warmte-isolatie

 – Ca. 30 % minder warmteaanvoer*
 – Ca. 20 % minder lichtdoorlaatbaarheid*
 – Waarde g 0,44, waarde LT 0,67

Sun-Block 3
 – Buiten licht spiegelend 3-voudig isolatieglas:  
sterke zonwering, goede koude-/warmte-isolatie

 – Ca. 60 % minder warmteaanvoer*
 – Ca. 35 % minder lichtdoorlaatbaarheid*
 – Waarde g 0,26, waarde LT 0,54

* Vergeleken met standaardglas Plus-Valor

Buiten → Bescherming → Zon/hitte
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Combi-vleugel  
Twin

Zon- en zichtbescherming in de weerbestendige 
tussenruimte van het raam. 
Hetzij op bepaalde tijdstippen, hetzij in de zomer: wanneer 
het regelmatig bijzonder licht of warm wordt, is een zo 
flexibel mogelijke zon- en lichtbescherming ideaal. Veel 
Finstral-ramen en –raamdeuren zijn in Twin-uitvoering 
verkrijgbaar. Dat betekent dat ze uit twee met elkaar 
verbonden vleugelramen bestaan. De clou: ertussen 
bevindt zich een aluminium-jaloezie of een textiel-plissé 
– eenvoudig bedienbaar en altijd goed beschermd tegen 
wind, regen, vuil. Bovendien verbeteren Twin-vleugels 
warmte- en geluidsisolatie.

Voordelen:
 – Zonwering, perfecte bescherming tussen 
twee ruiten en daarom nagenoeg onder-
houdsarm

 – Twee ruiten en grote tussenruimte voor verbeterde warm-
te-isolatie: plus 20 %*

 – Voor verbeterde geluidsisolatie: plus 100 %*
 – Geen rolluikkast boven het raam: voor maximale lichtinval en een  
doelmatige, voordelige bouwaansluiting

* Exacte isolatie- en geluidsbeschermingswaarden afhankelijk van gekozen raamvorm: zie productoverzicht pagina 160ff.

Zon/hitte

FIN-Project  

Nova-line Twin Aluminium-Aluminium 

in dubbel opendraaiende uitvoering  

met glasstulp Nova. →
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Wit

0610

Donkerbeige

0632

Grijs

0617

Verkeerswit

0609

Grijsbeige

0522

Lichtgrijs

0611

Lijkt op 
parelwit

0825

Lichtbeige

0620

0717 9007

Zilverkleurig Donker zilver

Buiten → Bescherming → Zon/hitte

Voordelen:
 – Zelden nodig, maar indien wel, dan eenvoudig: Reiniging/Onderhoud van binnenuit
 – Comfortabele bediening via ketting of motor
 – Perfect voor slaapkamer: Onze honinggraatplissés zijn lichtdicht

Plissé

Combi-vleugel  
Twin

Jaloezie 

Combi-vleugel  
Twin

Stijlvol en onderhoudsarm.
Jaloezieën zijn slank en bieden variabele zon- 
en privacybescherming, waarachter men zich 
niet ingesloten voelt: in een vertikale positie 
voorkomen ze zelfs compleet een inkijk naar 
binnen. Twin-jaloezieën van Finstral hebben 
een lamelbreedte van 25 mm, zijn gemaakt 
van hoogwaardig aluminium en zijn in veel 
kleuren verkrijgbaar. Bovendien zijn ze 
beschermd tegen vuil en slijtage. 

Fijne stof tegen licht in inkijk.  
Stuk-voor-stuk naar beneden halen: 
bij Finstral worden alle plissés uit het 
beste textiel vervaardigd. U kunt uit 
vier kleurtinten kiezen. Aan de bui-
tenzijde is de plissé voor een goede 
energiereflectie altijd in lichtgrijs uit-
gevoerd. Het lichtdichte honinggraat-
plissé is ideaal voor de slaapkamer.

 

Voordelen:
 – Zelden nodig, maar indien wel, dan eenvoudig: Reiniging/Onderhoud van binnenuit
 – Comfortabele bediening via ketting of motor

7460

Lichtbeige

7461

Beige

7464

Grijsbeige

7467

Grijswit

Kleuren 
Binnenzijde

Kleur buiten 
lichtgrijs

Kleuren 
Buitenzijde



Antiekwit

G94

Antracietgrijs

G88

Parelwit

G96

Donkergrijs 
metallic

G71

Papyruswit

G95

Kwartsgrijs

G69

Sepiabruin

G63

Donkerbruin

G98

Donker zilver

G62

Finstral Planner

Rolluiken

Zon/hitte

Voordelen:
 – Rolpantser altijd van aluminium: hittebestendig, duurzaam, inbraakwerend
 – Comfortabele bediening via band of motor (ook met Smart-Home verbinding)
 – Verbeterde inbraakbeveiliging, verbeterde warmte-isolatie, verbeterde geluidsisolatie
 – Voor complete verduistering: verkrijgbaar met en zonder lichtspleet tussen de lamellen
 – Alles in een kast geïntegreerd: optioneel met extra insectenhor verkrijgbaar

Bij de rolpantsers kunt u uit 28 kleurtinten kiezen. De zichtbare delen van de kasten 
en geleidingsrails kunnen altijd qua kleur aan het raam aangepast worden. 

Lichtdichte zonwering en extra inbraakbeveiliging. 
Iedereen kent ze. Om een goede reden. Rolluiken zijn multi-talenten: wie ze naar 
beneden laat, verduistert niet alleen complete ruimtes en houdt de hitte consequent 
buiten. Als enige zonweringsoplossing verhogen rolluiken echter ook de veiligheid van 
uw huis. Bij Finstral zijn de zogenoemde rolpantsers (ofwel rolluikpantsers) altijd van 
aluminium, hetgeen bijzonder duurzaam en hittebestendig is – en inbrekers tegenhoudt. 
En omdat ieder huis en iedere woning anders is, bieden wij onze rolluiken in drie 
verschillende inbouwvarianten aan. 

Zilver

G27

Lijkt op 
middenbrons

G34

Wit

G25

Zwartbruin

G33

Beige

G29

Houtdecor 
donker

G36

Oxiderood

G32

Lichtgrijs

G28

Houtdecor 
licht

G35

Varengroen

G31

Robijnrood

G38

Nootbruin

G30

Mosgroen

G37

G32

Dennen-
groen

G41

Houtdecor 
midden

G42

Kastanje

G54

Ivoor

G43

Eiken

G59

Lijkt op 
eiken

G57
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Inbouwvarianten

Rolluiken

 ↑ Bolrond pantser, maar 

revisieklep binnen.

 ↑ Inspectieklep buiten, 

maar holrond pantser.

 ↑ Ideale combinatie:  

inspectieklep buiten en  

bolrond pantser.

Moderne montage.
Naar binnen gebogen rolpantser, daarvoor nagenoeg 
onzichtbare inspectieklep buiten: dat is het bijzonde-
re van deze montagemethode. De rolluikkast wordt 
buiten voor het raam gemonteerd, daarom heeft deze 
geen eigen isolatie nodig, op aanvraag verborgen on-
der de pleisterlaag. In de woonruimte is dus niets van 
de kast te zien: voor moderne esthetische eisen. 

Voordelen:
 – Perfecte esthetiek: buitenaanzicht met bolrond 
gebogen lamellen

 – Altijd perfecte Finstral-bouwaansluiting, altijd 
perfecte Finstral-montage

Voordelen:
 – Inspectieklep buiten: nagenoeg onzichtbaar
 – Binnen perfecte esthetiek
 – Altijd perfecte Finstral-bouwaansluiting, altijd  
perfecte Finstral-montage

Klassieke montage.
Naar buiten gebogen rolpantser, maar inspectieklep 
binnen (zie grafische weergave) of optioneel binnen 
beneden: dat zijn de hoofdkenmerken van deze mon-
tagemethode met opzetkast. Deze wordt gedempt, 
zodat warmte noch koude verloren gaat. Voor reiniging 
of onderhoud kan de kast snel en eenvoudig via de 
binnenin gemonteerde inspectieklep geopend worden: 
zeer praktisch – vooral in bovenverdiepingen. 

Voordelen:
 – Geen bouwplaatsrisico
 – Buiten en binnen een perfecte esthetiek
 – Altijd perfecte Finstral-bouwaansluiting, altijd  
perfecte Finstral-montage

 – Optioneel ook met insectenhor te combineren
 – Optioneel ook met geïntegreerde gemotoriseerde 
ventilatie-unit ActiveVent verkrijgbaar

Innovatieve montage.
Naar buiten gebogen rolpantseraanzicht en nage-
noeg onzichtbare inspectieklep buiten: de innovatieve 
combinatie met FIN-Fix combineert de voordelen van 
bovengenoemde montagemethoden. En: de rolluik-
kast wordt hier op het stelraam gemonteerd; net als 
het raam worden pantser en geleidingsrails pas na de 
bouwwerkzaamheden aangebracht, om beschadiging 
en vervuiling te voorkomen. 
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Stijlvol en flexibel. 
Raffstore-Lamellen kunnen 
scheef gezet worden – voor 
bescherming met uitzicht.

Raffstore

Zon/hitte
Efficiënte zonwering. En toch uitzicht.
Raffstores zien er stijlvol, niet massief uit. Omhoog getrokken verdwijnen ze in een 
compacte kast achter een schaal of onder de pleisterlaag; wanneer men ze voor het 
raam schuift, bieden ze een bijzondere flexibele bescherming tegen licht, hitte en 
nieuwsgierige blikken – per slot van rekening kan men de lamellen ook in schuine stand 
zetten. En omdat ieder huis anders is, bieden wij onze Raffstores in twee verschillende 
lameldiepten en vier verschillende inbouwvarianten aan.

Voordelen:
 – Raffstore-lamellen altijd van aluminium: stabiel, hittebestendig, duurzaam
 – Lamellenbreedte 63 mm: ideaal voor ramen en balkondeuren in standaardgrootte
 – Lamellenbreedte 92 mm: ideaal, om zeer grote oppervlakten met een Raffstore af  
te dekken

 – Comfortabele bediening via de motor (ook met Smart-Home-verbinding)
 – Dankzij geleidingsrails geen klepperen bij wind
 – Alles in een kast geïntegreerd: optioneel met insectenhor verkrijgbaar

Bij de Raffstore-lamellen kunt u uit vier kleurtinten kiezen. De zichtbare delen van kast 
en geleidingsrails worden qua kleur op het kader afgestemd. 

Raffstores zijn in twee lameldiepten verkrijgbaar: 63 mm (links) en 92 mm.

Lichtgrijs

7035

Wit- 
aluminium

9006

Grijs- 
aluminium

9007

Wit

9010
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Voordelen:
 – Raffstore-kast, lamellen, raam: alles uit één hand
 – Ook geleidingsrail ligt stijlvol onder de pleisterlaag
 – Kan optioneel ook met insectenhor gecombineerd 
worden

 – Optioneel ook met geïntegreerde gemotoriseerde 
ventilatie-unit ActiveVent verkrijgbaar

 – Altijd perfecte Finstral-bouwaansluiting, altijd 
perfecte Finstral-montage

Innovatieve inbouw met prekader.
Daarbij wordt allereerst het compleet voorgemonteerde 
prekader geplaatst, dat stijlvol onder de pleisterlaag 
verdwijnt. Pas na de werkzaamheden komen het raam, 
de lamellen en de zichtbare geleidingsrails tevoorschijn. 
Zo kan niets beschadigd worden of vervuild raken. 

Altijd uit aluminium.
De lamellen van onze 
Raffstores zijn altijd uit 
aluminium. Omdat ze 
zo continu stabiel en 
hittebestendig zijn.

Buiten → Bescherming → Zon/hitte

Inbouwvarianten

Raffstore



Textielscreens

Inbouwvarianten

Zon/hitte

Textielscreens

Finstral Planer

Moderne zon- en zichtbescherming van textiel.
Droomt u van een esthetische blikvanger voor de gevel die niet alleen tegen zon en warmte, 
maar ook tegen ongewenste inkijk beschermt, en de ruimte toch niet volledig verduistert? 
Dan dient zich de zon- en lichtwering aan vervaardigd van semitransparant textiel die aan 
de buitenzijde wordt geplaatst. Keuze uit twee stofkwaliteiten: uiterst weersbestendig en 
UV-resistent polyester. Of een lichtdoorlatend glasvezeldoek dat het zicht op de buitenwereld 
niet beperkt. Beide soorten textiel zijn uiterst duurzaam en lichtecht. En om te vermijden dat 
zon- en lichtwering bij wind zouden klapperen, worden ze langs de zijkant door rails geleid. 
Optioneel ook met domotica-compatibele motoraansturing. 

Voordelen:
 –  Beschermt voortreffelijk tegen hitte
 – Textiel verkrijgbaar in vele kleuren en in twee weersbestendige en licht doorlaat-sterktes
 – Comfortabele bediening met motor (ook te combineren met domoticatoepassingen) 
 – Het de prékader beschermt de zonwering tijdens de bouwfase tegen beschadiging en 
verontreiniging

Polyesterdoek met PVC-coating

Glasvezelstof

Wit

Grey- 
Charcoal                             

2044 

001010 

Zwart

Charcoal- 
Charcoal

2053 

010010  

Antraciet                                         

Grey-Grey                                           

2047 

001001  

Brons

2043 

Aluminium 
midden grijs

2074 

Aluminium- 
Aluminium

2048 

Kiezelsteen

2171 

Innovatieve Montage.
De zonwering wordt altijd met het innovatieve raam FIN-Fix Bloc inge-
bouwd: tijdens de ruwbouwfase wordt het voorgemonteerde monta-
gekader inclusief kast gemonteerd en van een pleisterlaag voorzien. 
Pas in de droge bouwfase worden raam en zonwering gemonteerd. 
Zo kan niets beschadigd raken of vuil worden.

 ← Buitenzonwering van textiel beschermt 

doeltreffend tegen te veel zon.
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 ← Passend bij de bouwstijl: luiken in 

klassiek groen houtstructuur.

Luiken

Zon/hitte
De klassieke zon- en lichtwering. 
Hoeveel licht, hitte of inkijk wilt u in uw ruimtes toelaten? Door vaste of 
beweegbare lamellen en opbouwvleugels van luiken kunnen licht- en 
schaduwverhoudingen en de inkijk van buiten optimaal gereguleerd wor-
den. Finstral produceert alle luiken zelf. Altijd van kunststof, omdat dat 
weerbestendig, geluid-, warmte- en koude-isolerend is. Gestructureerde 
houtachtige oppervlakken houden de traditionele houten-luiken-look in 
stand. Optioneel zijn ook gelakte oppervlakken verkrijgbaar. 

Voordelen:
 – Indien gewenst met weersbestendig houtdecor-folie
 – Onderhoudsarm, geen verfbeurt nodig
 – Hitte- en inkijkbescherming met beweegbare lamellen en opbouwvleugels
 – Inbraakwerend, van binnenuit vergrendelbaar
 – Handmatige bediening

Buiten → Bescherming → Zon/hitte

Bij ons altijd van weersbestendige 
en isolerende kunststof: luiken. →

↓ Altijd getoetste kwaliteit:  

Finstral produceert zelf de luiken.
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Vormen en 
verschillende 
openingssoorten

Luiken

Kleuren/
Oppervlakken

Luiken
Veelvoud aan kleuren.
Traditionele houten look met houtstructuur oppervlakken? Klassiek, houtstructuur of  
gelakt? Luiken zijn in verschillende oppervlakken verkrijgbaar, in tien kunststofkleuren, 
inclusief groen houtstructuur. Voor gelakte oppervlakken bieden wij 34 kleuren – indien 
gewenst ook nog meer.

Voordelen:
 – Altijd optisch passend: Finstral produceert alle luiken zelf
 – De structuur oppervlakken zijn vuilbestendig en extreem weersbestendig

Ronde of puntige boog, één of vier vleugels.
Scheve vorm, segmentale, ronde of puntige boog – Finstral biedt luiken in veel bijzondere vormen. Ze zijn 
altijd met 1 of 2 vleugels verkrijgbaar. Ook de openingswijze van klassieke luiken varieert: naar keuze één tot 
vier vleugels. Maximaal twee vleugels kunnen tot een vouwelement verbonden worden. Met de resulterende 
opvouwbare vleugels kunnen de luiken naar een kant geopend worden en grote raamopeningen gecreëerd 
worden. 

Voordelen:
 – Altijd passend bij uw individuele gevel
 – Klassieke luiken met veel soorten openingen

Grijs 
gesatineerd 

06

Wit  
gesatineerd

45

Houtstructuur 
antiek wit 

05

Houtstructuur 
wit

42

Decor  
Kastanje 
gecaot

13

Decor Noten 
gecaot

55

Decor groen 
gecaot

15

Eiken 
structuur

19

Houtstructuur 
parelwit

07

Zijdegrijs 
gesatineerd

46
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Montage

Luiken

Panelen

Luiken

Altijd passend bij uw gevel: de montage.
Klassieke luiken kunnen verschillend gemonteerd worden:  
afhankelijk van uw wensen, regionale traditie en individuele 
gevel bieden wij vier verschillende montagevarianten aan.

Hoeveel licht en lucht wenst u? 
Vast of beweegbaar -  afhankelijk van 
welke lamellen u kiest, kunt u lichtinval 
en luchttoevoer individueel reguleren.

Lamellen

Luiken

Voordeel:
 – Vier verschillende montagemethoden mogelijk: montage  
op stelraam, montage met eigen stelraam, montage direct  
op het blokraam, of direct op het metselwerk

stelraam

luik

Divers en individueel.
Esthetiek en inkijkbescherming – Finstral produceert luiken volledig conform uw be-
hoeften. Naast vaste of beweegbare lamellen bieden wij daarom verschillende pane-
len. In vier designs. 

Voordelen:
 – Gerichte accenten op de gevelvormgeving 
leggen

 – Panelen in vier design-varianten verkrijgbaar:  
platband zein, gefreesd, horizontale of verticale 
panelen
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Zon/hitte 

Houtstructuur 
antiek wit 

05

Houtstructuur 
parelwit

07

Grijs 
gesatineerd

06

Dennengroen

11

Decor  
Kastanje 
gecaot

13

Houtstructuur 
wit

42

Eiken 
structuur

19

Wit 
gesatineerd

45

Robijnrood 
structuur

50

Zijdegrijs 
gesatineerd

46

Decor Noten 
gecaot

55

Beschikbare kleuren en oppervlakken:

Lamelluiken

Efficiënte zonwering voor traditionele architec-
tuur.  
Voor een meer rustieke bouwstijl bieden wij onze 
karakteristieke lamelluiken aan, want Finstral res-
pecteert de regionale bouwtraditie. Houtstructuur 
of gesatineerd – wij produceren alle lamelluiken 
zelf. Altijd van kunststof, omdat dat weersbestendig, 
geluid-, warmte- en koude-isolerend is. Gestruc-
tureerde houtachtige oppervlakken behouden de 
traditionele, gezellige houten-luiken-look.

↓ Typisch voor de mediterrane bouwstijl: 

lamelluiken Padovana met vouwopening 

om de dagkant.

Voordelen:
 – In drie uitvoeringen verkrijgbaar: als normale 
lamelluiken, als Padovana- en als Vicentina-la-
melluiken

 – Divers met grote keuze uit kleuren, oppervlakken 
en vormen

 – Krasbestendig en zeer onderhoudsarm

↑ Solide zon- en zichtwering:  

onze lamelluiken in traditionele look. 
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De mediterrane minimalist.
De voor Zuid-Italië typische vensterluiken bieden een 
van binnenuit bedienbare zicht- en zonwering. Na-
tuurlijk wordt het binnenluik altijd harmonieus op de 
raamkleur afgestemd. Zo past optisch alles bij elkaar. 
Bij sterk zonlicht adviseren wij u de binnenluiken met 
een externe zonwering te combineren. 

Zon/hitte 

Voordelen:
 – Altijd van weersbestendige kunststof
 – Gesatineerd, houtstructuur of in traditionele  
houtlook

 – Divers, met grote keuze aan kleuren en vormen
 – Onderhoudsarm, een verfbeurt is niet nodig

← Verdwijnen in geopende 

stand in de dagkant:  

lamelluiken Vicentina.  

Binnenluiken
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Schuif-/ 
Vouwluik

 Zon/hitte
Zon- en zichtwering met een modern accent.
ForRes heet het innovatieve materiaal voor de fabricage van schuif- en vouwluiken 
met lamellenaanzicht. Een duurzame materiaalmix van PVC en rijstvliesjes, geken-
merkt door een extreem lange levensduur en een natuurlijk aanzicht. Schuifluiken 
van ForRes beschermen maximaal tegen zon, inkijk en hitte. En zorgen voor een 
nagenoeg complete verduistering. 

Altijd functioneel en esthetisch.
Onze ForRes-elementen zijn veelzijdig inzetbaar. Er 
zijn schuif- en vouwluiken. Vouw- en schuifluiken 
zijn ideaal als schaduw voor ramen, raam- en schuif-
deuren. Of als zicht- en windwering voor terrassen, 
af-daken en pergola’s. Vaststaande elementen 
worden als balkonscheidingswand of permanente 
inkijkwering ingezet. 

Voordelen:
 – Verbeteren de geluid-, koude-, en warmte- 
isolatie

 – Altijd met hoogwaardig, corrosiebestendig 
hang- en sluitwerk

 – Weersbestendig, anders dan bij hout  
geen verven nodig

 – Recyclage in eigen recycleerinstallatie

Voordelen:
 – Schuifvleugels zijn verkrijgbaar met één- of  
tweevleugelige uitvoering, handmatig of  
motorisch bedienbaar

 – Verschillende uitvoeringen: Van 2-delige  
vouwluiken tot 8-delige stolp-vouwluiken

Natuurlijk aanzicht.
Onze vouw- en schuifluiken van 
ForRes zijn robuust, duurzaam 
en zien er goed uit. 

Varianten

Schuif-/ 
vouwluiken 
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Kleuren

Schuif-/ 
vouwluiken

Lamellen

Schuif-/ 
vouwluiken

Altijd natuurlijk aanzicht
Niet alleen optisch aangenaam, maar ook esthetisch: Schuif- en vouwluiken van For-
Res zijn in zes kleurtinten verkrijgbaar. Aluminium kader en geleidingsrails-afdekkin-
gen zijn in alle beschikbare aluminiumkleuren verkrijgbaar. Zo past  
optisch alles bij elkaar.

Voordelen:
 – Afgestemde kleurtinten en een modern aanzicht van de lamellenprofielen
 – Altijd kleurvast
 – Aluminium-kader en rails-afdekkingen qua kleur op raam en gevel afgestemd

Altijd de passende uitvoering.
Onze vouw- en schuifluiken kunnen op veel manieren vormgegeven worden. In de 
stabiele, slanke aluminium kader plaatsen wij, al naar gelang uw licht- en ventilatiebe-
hoefte, de lamellenprofielen zonder spleetafstand (0 mm) of met een afstand van 10 
mm of 16 mm.  

Voordelen:
 – Veelzijdige vormgevingsmogelijkheden door drie verschillende spleetafstanden
 – Optioneel combinatie van ForRes-lamellen en glaspanelen of compleet glazen 
panelen

 – Beglazing met transparant en doorschijnend veiligheidsglas 

Kiezelgrijs

81

Grijswit

80

Oranjebruin

83

Platinagrijs

82

Terrabruin

85

Olijfbruin

84



Finstral Planner

Altijd esthetisch. Altijd doorschijnend. 
Zichtwering met gering lichtverlies? Ons ornamentglas in verschillende transparantiegradaties kunnen 
beide. Met 13 designopties biedt Finstral een grote keuze aan verfijnde glazen oppervlakken – ook on-
breekbare varianten van gelaagd glas. Of u laat door ons een individueel motief geheel naar uw ontwerp 
zandstralen. Welk design bij uw raam past, bepaalt u zelf. 

Inkijk
Licht en privacy, en ook nog esthetisch? Ja, dat kan.  
Bijvoorbeeld met ons Ornamentglas in 13 designs. Ze zien 
er mooi uit, laten veel licht toe in huis – en beschermen des-
ondanks tegen een ongewenste inkijk. Net als de binnen-
jaloezie, die betrouwbare zichtwering biedt en daarbij het 
invallende licht doseert. Van helder als de dag tot verduis-
terd. Al naar gelang hoeveel licht (en inkijk) u van buiten wilt 
toestaan. 

← Functioneel en esthetisch: ornamentglas als zichtbescherming.

31 Cincilla wit 33 Barock wit 

01 Mastercarré 18 Kathedraal wit 19 Orn. C - Orn. 504 

27 Basic wit 28 Pavé wit 

05 Silk 

Ornamentglas

Inkijk
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Altijd bescherming tegen verblinding en inkijk. Altijd van hoogwaardig aluminium.
Binnenjaloezieën van aluminium worden aan de binnenkant van het raam geplaatst  
en bieden een optimale bescherming tegen verblinding en inkijk. Tegelijkertijd maken  
ze zicht naar buiten mogelijk. De lichtinval kan met behulp van reguleerbare lamellen 
gedoseerd worden. De bediening is eenvoudig en verloopt via een kunststof ketting.

Voordelen:
 – Alleen hoogwaardige aluminium jaloezieën
 – In tien aluminiumkleuren verkrijgbaar
 – Altijd optisch passend: afdekking van mechaniek en kleur van het kunststof raam 
 – Verstelbare lamellen

Voordelen:
 – Functioneel en esthetisch: ornamentglas is tegelijkertijd versiering en zichtwering
 – Ruime keuze uit 13 designs
 – Zes designs ook verkrijgbaar met veiligheidsglas Bodysafe en Multiprotect
 – Op aanvraag door Finstral voor u gemaakt: uw geheel eigen motief

48 Matglas wit, 4 en 6 mm 

49 Matglas wit, Multiprotect P2A

35 Delta wit 

88 Miami 

S01 individueel vormgegeven, 

gezandstraald glas

Bodysafe: Letselbescherming bij glasbreuk 
Vier varianten van het ornamentglas kunnen met het veiligheids-
glas Bodysafe uitgevoerd worden voor maximale schokbesten-
digheid en meer letselbescherming bij glasbreuk.

Multiprotect: Sterker, meervoudige bescherming 
Drie varianten van het ornamentglas kunnen met het sterke 
meervoudig beschermde glas Multiprotect uitgevoerd worden. 
Met uiterst slijtvast folie voor minder letsel en een betere 
inbraakbescherming.

86 Kyoto 

Binnenjaloezie

Inkijk

0717 9007 

Wit

0610

Donkerbeige

0632

Grijs

0617

Verkeers- 
wit

0609

Grijsbeige

0522

Lichtgrijs

0611

Lijkt op 
parelwit

0825

Lichtbeige

0620

Zilverkleurig Donker zilver
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Vaststaand of als draaideur. En altijd flexibel.
Makkelijker kan het niet. De vaststaande insectenhor kan flexibel in het raam geplaatst 
en er weer uit gehaald worden. Voor balkon- en terrasdeur is de insectenhor ook als 
draaideur verkrijgbaar. Finstral produceert alle insectenhorren zelf. Zo kunnen wij  
garanderen dat ze qua vorm en kleur altijd bij het raam passen. 

Insecten
Licht aan, raam open! En daar zijn ze al, de niet-welkome gasten. 
Niet alleen plattelandsbewoners hebben last van vliegen, muggen 
en andere insecten. Finstral biedt met altijd passende insecten-
bescherming functionele en onopvallende hulp. U mag kiezen. Zo 
blijft uw woonruimte ook bij geopende ramen en deuren insec-
tenvrij.  

← Alles uit een hand: Finstral maakt de insectenhorren zelf.

Uitneembare insectenhor Insectenhor als draaideur

Voordelen:
 – Als vaststaand kader voor raam en als draaideur voor balkon of terras
 – Voor ramen ook met verticale looprichting verkrijgbaar
 – Geteste kwaliteit, omdat de hor in één van onze Finstral-fabrieken gemaakt wordt
 – Insectenhor kan aan kleur van het kunststof raam aangepast worden, voor aluminium 
ramen in alle 230 aluminiumkleuren verkrijgbaar

Insectenhor

Insecten

78–79



Buiten → Bescherming → Insecten

Verticaal of horizontaal. En altijd comfortabel.
Rolhors voor ramen, rolhors of plissés voor raamdeuren. Onze insectenwering is altijd 
veelzijdig, hoogwaardig en eenvoudig te bedienen. Voor ramen is de verticale looprich-
ting als rolhor met praktisch remmechanisme verkrijgbaar. Bij raam- en schuifdeuren 
bieden wij ook de horizontaal lopende, voordeligere plissé aan. Zijn stof wordt tegen 
elkaar gedrukt en heeft – anders dan een rolhor – geen kast nodig.

Verticale insectenhor-rolhor  

voor het raam geplaatst

Horizontale insectenhor-rolhor  

voor raam- en schuifdeuren

Insectenhor- 
Rolhor-Plissé

Insecten

Verticale insectenhor-rolhor 

in blokkader geïntegreerd

Horizontale insectenhor-Plissé voor 

deuren en schuifdeuren

Voordelen:
 – Profielen van de geleidingsrails in alle 230 aluminiumkleuren verkrijgbaar
 – Aan zijkant verschuifbare insectenwering voor raam- en schuifdeuren, ook als rolhor  
en plissé verkrijgbaar

 – Kan ook met rolluiken en Raffstore gecombineerd worden
 – Geteste kwaliteit, omdat ze in één van onze Finstral-fabrieken geproduceerd worden
 – Altijd nauwsluitend 



Midden 
Altijd de juiste isolatie, 
altijd de passende 
aansluiting.

Midden – de kern.
Hier draait alles om de kern van het raam, het midden, dat buiten en binnen 
met elkaar verbindt. Het gaat om de altijd juiste isolatie en de altijd passende 
bouwaansluiting. Finstral optimaliseert deze centrale bouwthema’s consequent. 
Met strenge kwaliteitstests door het Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift). 
En de ontwikkeling van altijd nieuwe raamkerntechnologieën, die trends in de 
branche zetten. 
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Altijd  
goede  
isolatie.

Warmte/koude 
Geluid 
Dichtheid

Altijd  
passende 
aansluiting.

Montagewijze 
Afdichting

Midden
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Uw perfecte raam: 
Hoe is het opgebouwd?   
Strenge winters, hete zomers, drukke wegen of 
optimale energie-efficiëntie: isolatie is voor nieuwbouw, 
verbouwing en oude gebouwen een belangrijk thema – en 
doorslaggevend voor uw woonkwaliteit. Bij Finstral krijgt 
u de juiste isolatie. Voor optimale koude/warmte, minder 
lawaai en maximale dichtheid. En wij garanderen u de altijd 
passende bouwaansluiting, dat betekent: efficiënte montage 
en veilige afdichting.

Altijd  
goede  
isolatie.

Warmte/koude 
Geluid 
Dichtheid

82–83



Midden → Isolatie → Warmte/koude

Warmte/koude
Wij zijn er continu mee bezig onze ramen verder te ontwikkelen. 
Maar één principe blijven wij al 50 jaar lang trouw: Altijd kunst-
stof in de kern! Daarvoor zijn goede redenen. Omdat kunststof in 
tegenstelling tot aluminium warmte en koude nauwelijks geleidt 
en in tegenstelling tot hout grote, isolerende luchtkamers in het 
profiel mogelijk maakt, bereiken Finstral-ramen altijd de beste 
isolatiewaarden. Bovendien: kunststof is absoluut lucht- en wa-
terdicht, koude, regen of wind moeten buiten blijven. Kunststof 
is corrosiebestendig, UV-stabiel en daarom bijzonder duurzaam. 
En kunststof is ook duurzaam, omdat het grondstoffen bespaart: 
Finstral-raamprofielen zijn tot 100% recycleerbaar. Zoals gezegd: 
wij hebben goede redenen om aan ons principe vast te houden.

Het maakt niet uit of 
de binnenzijde van 
het raam van alumini-
um-kunststof of hout 
is, de kern bestaat bij 
Finstral altijd uit een 
isolerend kunststof- 
profiel.



Finstral Planner

Onze ramen isoleren altijd met kunststof in de kern.
Op warmtebeelden van oude of slecht geïsoleerde ramen kan men duidelijk zien dat niet 
alleen via het glazen oppervlak, maar ook via het kader warmte verloren gaat. Daarom is het 
belangrijk, om op de warmteoverdrachtcoëfficiënt (U-waarde) voor het gehele raam – dus 
voor glas en kader – te letten. De vaak genoemde U-waarde houdt namelijk alleen rekening 
met de isolatiewaarden van de beglazing. Finstral-ramen hebben altijd de beste U-waarden. 
Geen wonder, uiteindelijk ontwikkelen en produceren wij onze warmte-isolerende profielen 
zelf – van hoogwaardige kunststof die perfect isoleert. Onze profielen worden altijd in de 
hoek gelast en de dichtingen worden stevig op het profiel geëxtrudeerd. 

Vier systemen. Veel materiaalcombinaties. Altijd perfecte isolatiewaarden.
FIN-Project, FIN-Ligna, FIN-90, FIN-72 – bij Finstral heeft u de keuze uit vier raamsystemen, die in verschillende 
materiaalcombinaties verkrijgbaar zijn. De isolatiewaarden variëren afhankelijk van materiaal, raamvorm en begla-
zing. En zijn altijd de beste in hun klasse. 

FIN-Project
Aluminium-Aluminium

FIN-Project
Aluminium-ForRes

Voordelen:
 – Warmte-isolatiewaarde met dubbel beglazing:  
al naar gelang raamvorm van U 1,1 tot 1,2 W/m2K. 

 – Warmte-isolatiewaarde met 3-voudig glas:  
al naar gelang raamvorm van U 0,79 tot 1,0 W/m2K.

 – In twee dieptes verkrijgbaar: 78 of 88/95 mm

Raamsysteem  FIN-Project.
Ons raamsysteem FIN-Project is aan de buiten-
kant altijd van aluminium en aan de binnenkant 
van aluminium, hout of ForRes. In de kern zorgt 
een meerkamer-kunststofprofiel voor de beste 
warmte-isolatiewaarden.

Warmte/koude

Isolatiewaarden

FIN-Project 
Aluminium-Hout
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Raamsysteem FIN-90. 
Ons raamsysteem FIN-90 is aan de buitenzijde 
van kunststof of aluminium en aan de binnenzij-
de altijd van kunststof. In de kern zorgen zeven 
luchtkamers voor onze beste isolatiewaarden.

Voordelen:
 – Warmte-isolatiewaarde met dubbel beglazing:  
al naar gelang raamvorm van U 0,99 tot  
1,2 W/m2K

 – Warmte-isolatiewaarde met 3-voudige 
beglazing: al naar gelang  raamvorm van  
U 0,72 tot 0,83 W/m2K

 –  Verkrijgbaar in twee diepten: 90 of 98 mm

Raamsysteem  FIN-72.
Ons raamsysteem FIN-72 is aan de buitenzijde 
van kunststof of aluminium en aan de binnenzij-
de altijd van kunststof. In de kern zorgt een groot 
kunststofprofiel met een diepte van 72 mm voor 
goede isolatiewaarden.

Voordelen:
 – Warmte-isolatiewaarde met dubbel beglazing:  
al naar gelang raamvorm van U 1,0 tot  
1,3 W/m2K

 – Warmte-isolatiewaarde met 3-voudige 
beglazing: al naar gelang raamvorm van  
U 0,80 tot 1,1 W/m2K

 –  In twee diepten verkrijgbaar: 72 of 80 mm

FIN-90
Aluminium-Kunststof

FIN-72 
Kunststof-Kunststof

FIN-72 
Aluminium-Kunststof

FIN-90 
Kunststof-Kunststof

FIN-Ligna 
Aluminium-Hout

Raamsysteem FIN-Ligna.
Ons raamsysteem FIN-Ligna is aan de binnen-
kant altijd van hout en aan de buitenkant van 
aluminium of kunststof. In de kern zorgt een 
kunststofprofiel altijd voor optimale warmte-iso-
latie. 

Voordelen:
 – Warmte-isolatiewaarde met dubbel beglazing: 
1,2 W/m2K 

 – Warmte-isolatiewaarde met 3-voudige  
beglazing: al naar gelang raamvorm U 0,82  
tot 0,84 W/m2K

 – In twee diepten verkrijgbaar: 84 of 92 mm

FIN-Ligna 
Kunststof-Hout



Isolierglas-
Produktion

Wärme / Kälte

Finstral Planner

Altijd perfect glas – uit de modernste fabrieken van Europa.
Als een van de weinige fabrikanten produceert Finstral zelf het 
isolatieglas, in de Italiaanse locaties Scurelle en Oppeano en in 
het Duitse Gochsheim. Daar vindt het individueel snijden van de 
enorme standaardruiten plaats. Aansluitend ronden wij de glasran-
den af en stellen wij max. 3 ruiten voor het afgewerkte isolatieglas 
samen. Daarbij letten wij op perfectie: onze volautomatische 
productielijnen reduceren fabricagefouten tot een minimum. Ieder 
afgewerkt isolatieglas wordt bovendien met een laserscanner op 
onberispelijkheid gecontroleerd. Ook onze afstandhouders zijn de 
beste op de markt verkrijgbaar – Altijd hoogwaardig warmte-isole-
rend, diagonaal gezaagd en in de hoek gelast.

Altijd gecontroleerde kwaliteit.
Een laserscanner controleert elk afzonderlijk 
isolatieglas op luchtbellen, insluitsels, krassen 
of onzuiverheden – Altijd nauwkeuriger dan de 
kwaliteitsnorm vereist. 

Altijd gerodeerde randen.
Bij Finstral krijgen de glasranden altijd 
een speciale behandeling: Ze worden 
met een diamantslijper afgerond. Dat 
reduceert het risico op glasbreuk tijdens 
een lang raamleven.

Altijd hoogwaardige afstandhouders.
Warmte-isolerende afstandhouders 
besparen ong. 8% van de stookenergie 
van een huis per jaar.* Finstral gebruikt 
uitsluitend hoogwaardige kunststof 
afstandhouders, waarbij de hoeken niet 
gebogen, maar diagonaal gezaagd en 
perfect gelast worden. 

Isolatieglas 
Productie

Warmte/koude

* Volgens studie van het Passivhaus Institut Darmstadt, Juni 2017
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Voordelen:
 – Ons beste isolatieglas: warmte-isolatie bijna 
dubbel zo hoog als bij Plus-Valor, daarbij echter 
verrassend laag verlies van helderheid t.o.v.  
dubbel isolatieglas

 – Best bereikbare waarden voor warmte-isolatie 
0,6 W/m²K, voor totale energietransmissie

 – g 0,60 en voor de lichttransmissie LT 0,77
 – Ruitspouwen altijd met warmte-isolerend argon 
gevuld

 – Bijna net zo’n neutrale kleur als wit glas
 – Altijd hoogwaardige warmte-isolerende en hoek-
gelaste glazen afstandhouders in stijlvol zwart

 – Reflectiegraad van slechts 14%, daardoor zeer 
vogelvriendelijk

Even licht als dubbel glas:  
Drievoudig isolatieglas Max-Valor

Voordelen:
 – Bij ons standaard: de meest hoogwaardige componenten, de 
modernste verwerking en prima warmte-isolatiewaarden

 – Best bereikbare waarden voor warmte-isolatie U 1,1 W/m2K, 
voor totale energietransmissie g 0,65 en voor lichttransmissie  
LT 0,82

 – Ruitspouwen altijd met warmte-isolerend argon gevuld
 – Altijd hoogwaardige, warmte-isolerende en hoekgelaste glazen 
afstandhouders

 – Afstandhouders op aanvraag ook in wit of bruin in plaats  
van zwart

Bij ons is “het beste” de norm:  
Tweevoudig isolatieglas Plus-Valor

Midden → Isolatie → Warmte/koude

Altijd warm, wanneer het buiten koud is.
Licht komt binnen, kou blijft buiten. Dat moet isolatieglas bieden, en dat biedt Finstral-isolatieglas altijd 
perfect. Ons dubbel isolatieglas Plus-Valor en het 3-voudig isolatieglas Max-Valor bereiken in hun categorie 
de beste waarden qua isolatie, energietransmissie en lichttransmissie. Bij Finstral krijgt u altijd het beste 
isolatieglas dat op de markt verkrijgbaar is. 

Tweevoudig/ 
Drievoudig 
isolatieglas

Warmte/koude



profieldichtingen

Finstral Planner

Geluid
Raam dicht  – en rust! Zo hebben we het graag. Daar-
om zijn de standaardramen van Finstral al bijzonder ge-
luiddicht. Omdat de isolatiewaarden des te beter zijn, 
wanneer het raam nauw sluit, verlijmen wij in principe 
raam en glas, in plaats van ze zoals gebruikelijk op te 
klossen. Bovendien verbinden wij de afdichtingen vast 
met het profiel en plaatsen de vergrendelingspunten 
in zo gering mogelijke afstanden van elkaar. En voor 
bijzonder veeleisende gevallen bieden wij speciaal 
geluidsbeschermingsglas, dat dubbel zo veel geluid 
dempt. Voor fluisterstil wonen, zelfs op de meest la-
waaierige plaatsen. 

Combi-vleugel Twin.
Dankzij de grote, geluidsisolerende afstand 
tussen de ruiten zijn combi-vleugels de ideale 
oplossing voor maximale geluidsisolatie.

Gecoëxtrudeerde afdichtingen. 
Voor de beste geluidsisolatie zijn de afdich-
tingen van onze ramen niet opgezet, maar 
altijd stevig met het profiel verbonden.

Asymmetrisch opgebouwde ruiten. 
Geluidsisolerend glas wordt bij ons asymmetrisch, 
d.w.z. met binnen- en buitenruiten van verschil-
lende dikte opgebouwd. De grote ruitspouw en 
de 3-voudige glasopbouw verbeteren de ge-
luidsisolatie nog eens extra. 
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Midden → Isolatie → Geluid

Onze standaard is stil.
Naar welk Finstral-raam uw voorkeur ook uitgaat: de ge-
luidsisolatie is bij ons altijd al ingebouwd. Omdat conse-
quent dichte ramen niet alleen warmte binnen, maar ook 
geluid (en koude) buiten houden.

Voordelen:
 – Standaard-geluidsisolatie: 32 tot 36 dB
 – Bij ons altijd verlijmd: raam en glas
 – Altijd gecoëxtrudeerd, dus stevig met het profiel  
verbonden naadafdichtingen

 – Altijd luchtdicht gelaste raamhoeken
 – Altijd omlopende vergrendelingspunten met geringe  
afstanden

Op aanvraag nog stiller.
Voor een verbeterde geluidsisolatie combineert u het glas 
met een geluiddempende Multiprotect-ruit. Multiprotect is 
extra inbraakwerend en biedt UV-bescherming. Of u kiest 
een Twin-combi-vleugel met standaardglas, die dankzij de 
grote afstand tussen de ruiten geluid reduceert. 

Voordelen:
 – Verbeterde geluidsisolatie: 37 tot 42 dB
 – Geluidsisolatieglas altijd asymmetrisch opgebouwd,  
dus verschillende glasdiktes binnen en buiten

 – Extra geluiddempend: de grote ruimte tussen de ruiten 
en de 3-voudige glasopbouw

Indien gewenst ook fluisterstil.
Om ook in de meest lawaaierige straten rustig te kunnen 
slapen, adviseren wij om de buitenste en binnenste ruit in 
Multiprotect-uitvoering te kiezen – ook bij combi-vleugel 
Twin. Zo wordt tot 47 decibel geluid gedempt.

Voordelen:
 – Beste geluidsisolatie: 43 tot 47 dB
 – Geluidsisolatieglas altijd asymmetrisch opgebouwd,  
ook verschillende glasdikten binnen en buiten

 – Extra geluiddempend: de grote ruimte tussen de ruiten 
en 3-voudige glasopbouw

 – Betere geluidsisolatiewaarden met combi-vleugel  
uitvoering 

Geluidsisolatie

Geluid



Finstral Planner

Altijd met gelaste hoeken.
Wat bij kunststof ramen standaard is, 
biedt Finstral ook bij alle andere raam-
materialen: lucht- en waterdicht gelaste 
hoeken en een kunststof kader in de 
kern. Dat heeft geen ander aluminium of 
houten raam.

Voordelen:
 – Alleen bij ons: stevig gelaste hoeken  
bij alle raamtypes

 – Altijd zelf geproduceerd

Dichtheid
Wind, regen, geluid, inbrekers. Een goed raam 
moet veel buiten houden. Daarom moet het in de 
eerste plaats dicht zijn. Standaard bij ons: een 
reeks eigenschappen die ervoor zorgen, dat onze 
ramen altijd betrouwbaar dicht zijn en dat ook 
lang blijven. 

Hoeklassen

Dichtheid
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Midden → Isolatie → Dichtheid

Voordelen:
 – Bij ons heeft ieder raam een beschermende middendichting
 – Bestand tegen veroudering en verwering, lang behoud van elasticiteit 
 – Hoge lucht- en slagregendichtheid
 – Beschermt hang- en sluitwerkdelen tegen vochtigheid en stof
 – Middendichtingsrand extra inbraakwerend: vergrendelbaar hang- en sluitwerk van buiten moeilijk 
toegankelijk

Middendichting

Dichtheid

Altijd met middendichting.
Dichtheid is bij ons standaard: dankzij een altijd gecoëxtrudeerde, tegen zonnestraling en verwering be-
schermde dichting op de middendichtingsrand. Ze beschermt het hang- en sluitwerk tegen vocht en vuil, 
zorgt voor een betere regenwaterafvoer – en kan daarnaast eenvoudig gereinigd worden. Samen met de 
(eveneens gecoëxtrudeerde) dichtingen voor vleugelaanslag en vleugelglas van thermoplastisch materiaal 
zorgt de middendichting altijd voor goed dichte ramen. 

Middendichting
Middendichtingsrand



Altijd  
passende  
aansluiting.

Montagewijze
Afdichting

Uw perfecte raam: 
Altijd perfect  
ingebouwd. 
Wat is het beste raam zonder een deugdelijke montage? 
Om vocht, geluid en koude echt buiten te houden, 
moeten de bouwaansluitingen van Finstral strenge 
kwaliteitstests doorstaan, die wij door het Institut für 
Fenstertechnik Rosenheim (ift) laten controleren en 
certificeren. Zo kunnen wij u altijd een efficiënte montage 
en een veilige afdichting garanderen. 

Finstral Planner92–93



Midden → Aansluiting → Montagewijze 

Montage-
wijze
Snel, zonder lawaai – en vooral vrij van 
gebreken: de perfecte montage. Om uw 
nieuwe ramen tijdens de bouwfase  
tegen vervuiling, beschadiging, bouw-
vocht en glasbreuk te beschermen, 
hebben wij onze bouwaansluitingen 
geoptimaliseerd – en adviseren wij bij 
nieuwbouw of verbouwing een inbouw 
met prekader, bij sanering met overzet-
montage of inschuifmontage.

Voor iedere montagemethode  
heeft Finstral een gedetailleerde  
tekening met exacte specificaties 
voor montageproces en materialen.

Natuurlijk bouwen wij uw  
Finstral-raam op aanvraag ook 
op de conventionele manier in, 

rechtstreeks op het metselwerk. 



Aanbeveling

Finstral Planner

Altijd warmte-isolerend. Altijd de beste montage voor nieuwbouw en verbouwing.
Wat is een stelraam en hoe functioneert het? Het Finstral stelraam is een warm-
te-isolerend kunststofkader van gerecycleerd PVC, dat in de natte bouwfase in de 
ruwbouw in het metselwerk geplaatst wordt. Pas na beëindiging van de ruwbouw 
plaatsen wij in de droge bouwfase het eigenlijke raamelement. Waarom? Omdat het 
zo tegen beschadiging tijdens de bouwfase beschermd wordt. En dat zonder bouw-
vertraging: Het FIN-Fix-prekader wordt op korte termijn geleverd en gemonteerd.

Prekader 
FIN-Fix

Montagewijze

↑ Het onafhankelijke Institut für 

Fenstertechnik Rosenheim waar de 

toonaangevende montagedeskundi-

gen van Europa samenzitten, beveelt 

het montagekader aan als beste 

methode voor raaminbouw.
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MitteMidden → Aansluiting → Montagewijze 

1. Prekader in metselwerk inbouwen.
In plaats van het nieuwe raam wordt allereerst het FIN-Fix-
stelraam in de ruwbouw geplaatst. Vergeleken met ramen 
hebben onze FIN-Fix-prekader een aanzienlijk kortere 
levertijd: twee of drie weken na opmeting is het prekader 
al beschikbaar. 

2. Ruwbouw met prekader bepleisteren.
Isoleren en bepleisteren zijn ruwe werkzaamheden,  
waarbij veel stof en vuil vrijkomt. Reeds ingebouwde ramen 
moeten in deze bouwfase uitgebreid tegen beschadiging 
beschermd worden. Met het FIN-Fix-prekader kan uw 
nieuwe raam daarentegen niet beschadigd raken, omdat 
het pas later geplaatst wordt.

3. Het raam in het prekader plaatsen. 
Wanneer de vuile bouwwerkzaamheden voltooid zijn, 
wordt het raam in het prekader geplaatst. Wanneer het 
raam eenmaal vervangen is, kan het dankzij het prekader 
ook jaren later nog zonder metselwerk gedemonteerd 
worden. 

Zo verloopt de inbouw met stelraam.
In slechts drie stappen naar het perfect ingebouwde raam.

Voordelen:
 – Gestandaardiseerd en onafhankelijk van het gewenste Finstral-raamsysteem
 – Wordt door ons compleet geleverd en geïnstalleerd
 – Warmte-isolerend, dankzij sterke isolerende gerecycleerde kunststof en gecoëxtrudeerde afdichtingen
 – Warmte-isolerend dankzij geïsoleerde vensterbank, geïsoleerde dekvloer-verbinding met de onbewerkte  
vloer of optioneel van schaduwoplossingen

 – Vereenvoudigt ook de inbouw van zonwering
 – In de FIN-Fix Bloc uitvoering maakt de prékader ook de inbouw van zonwering eenvoudiger
 – Stofvrije en eenvoudige raamvervanging zonder ingreep in constructie



Finstral Planner

Raamvervanging in slechts twee uurtjes.
bijna te mooi om waar te zijn: een raamvervanging zonder breekwerk.  
Bij de overschuifmontage moeten de oude houten buiten kaders niet 
verwijdert worden. Bij overzetmontage hoeven de oude ramen niet te worden 
verwijderd. Ze worden slechts verjongd en met een nieuw raam en nieuwe 
aansluitprofielen afgedekt. 

Overzetmontage

Montagewijze
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Midden → Aansluiting → Montagewijze 

1. Raam verjongen.
Allereerst worden vleugels en hang- en sluitwerk uit het 
bestaande raam verwijderd. Dat doet de raammonteur 
zonder ingreep in de constructie – daarom is voor raam-
vervanging geen metsel- of schilderwerk nodig.

2. Raam afdekken.
Een nieuw raam wordt erover geschoven en aan de buiten-
zijde met aansluitprofielen afgedekt. Daardoor wordt het 
bestaande raam dusdanig geüpgraded, dat de isolatiewaar-
den met de huidige stand van de techniek overeenkomen.  

3. Vleugel inhangen.
De nieuwe raamvleugel wordt in het overgeplaatste blindraam 
gehangen. In ongeveer twee uurtjes is de raamvervanging 
voltooid. 

Voordelen:
 – Stofvrije en eenvoudige raamvervanging zonder ingreep in de constructie
 – Oude ramen blijven behouden en worden slechts verjongd 
 – Raamvervanging in slechts twee uurtjes
 – Alles uit een hand: montageplanning en –uitvoering door Finstral
 – Pionier: Finstral past overzetmontage sinds 1978 toe 

Zo verloopt de inbouw met overzetmontage.
In slechts drie stappen naar het perfect ingebouwde raam.



Hoogwaardige raamrenovatie in 30 minuten.
Inschuifmontage vereenvoudigt het vervangen van 
kunststof- of aluminium ramen in gebouwen uit de 
jaren ‘70, ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw aanzienlijk: 
geen lawaai, geen vuil, geen stellingen en niemand 
die elders een onderkomen moet zoeken - daarom 
met ift-gekeurde bouwaansluiting en de onbeperkte 
vormgevingsmogelijkheden van de nieuwe ramen:  
De Nova-Line voorzetvleugels, met of zonder jalousie-
en zijn uitermate geschikt met een overschuifmontage.

1. Bouwaansluiting blijft behouden.
Voor renovatie worden alleen de vleugels en het beslag 
verwijderd. De buitenkader van kunststof of aluminium 
blijft behouden: het wordt niet weggehaald of dieper 
ingesneden, maar alleen vakkundig schoongemaakt. Er 
hoeft dus geen nieuwe bouwaansluiting te worden gere-
construeerd. Ook externe thermische isolatiesystemen of 
voorzetwanden voor gevels mogen bij inschuifmontage 
netjes ter plaatse blijven.

2. Het bestaande vast de bestaande buitenkader krijgt 
door de inschuifmontage een upgrade. 
De bestaande buitenkader wordt zonder metselwerk door een 
aan de binnenzijde ingeschoven profiel geüpgraded. De montage 
gebeurt langs de binnenzijde door vastschroeven en verlijmen en 
duurt per raam ongeveer 30 minuten. De bouwplaatsinstallatie be-
perkt zich daardoor tot een minimum: geen steigers, geen meubels 
die moeten worden afgedekt en niemand die elders een onderko-
men moet zoeken. Tijdens het monteren van de inschuiframen kun-
nen de bewoners/gebruikers het gebouw gewoon verder benutten.

3. Aan de binnenzijde nieuwe ramen – aan de buitenzijde 
blijft het karakter gewoon behouden.
De buitenkader van het nieuwe raam vervangt de vleugel 
van het oude raam. De nieuw geplaatste Nova-line-vleu-
gels zijn zonder profielen. Het buitenaanzicht blijft dus 
na de renovatie identiek. De oude buitenkader verdwijnt 
aan de binnenzijde volledig onder het nieuwe raam dat in 
ieder gewenst materiaal verkrijgbaar is: kunststof, alumini-
um, hout of ForRes.

nieuw overschuif raam
inventarisramen

Finstral Planner

Inschuif- 
montage

Montagewijze

Voordelen:
 – Ideale oplossing voor renoveren van kunststof en aluminium ramen uit de jaren 1970, 1980 
en 1990 

 – Snel: raamvervanging in slechts 30 minuten per raam
 – Schoon en stil: geen bouwplaats en nauwelijks lawaai, grondstofbesparend want raam en 
aansluiting blijven behouden

 – Milieuvriendelijk: de bouwaansluiting met de oude buitenkader blijft behouden 
 – Mooi, gelijkblijvend buitenaanzicht en nieuw aanzicht binnenzijde
 – Makkelijk, slechts één handeling, ombouw vindt plaats en u blijft in bedrijf 
 – Perfect planbaar: weinig coördinatiemoeite, weinig onvoorzienbaar, goede kostenplanning
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Midden → Aansluiting → Afdichting 

Montagemateriaal

Afdichting

Voordelen:
 – Chemievrije afdichting
 – Bestendig tegen weer en veroudering 
 – RAL-conform afdichtingsfolie

Wij laten niets aan het toeval over. 
Daarom bouwen wij niet alleen kwaliteitsra-
men, maar garanderen wij ook een professi-
onele montage. Architecten krijgen toegang 
tot onze bibliotheek met bijna 700 bouwte-
keningen – waarvan meer dan 300 door het 
Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) zijn 
goedgekeurd. Ontbrekende bouwaansluitin-
gen maken wij op aanvraag graag zelf. Boven-
dien zorgen wij ervoor dat ook onze Finstral 
partners altijd Finstral-kwaliteit leveren. Zo 
neemt iedere partner regelmatig deel aan ver-
plichte montagetrainingen en steeds meer van 
hen laten hun montagekwaliteit ook door ift 
Rosenheim certificeren en in jaarlijkse audits 
monitoren.

Professioneel gemonteerd: met afdichtingsfolie en 
compribanden.
Opdat onze ramen altijd dicht in het metselwerk zitten, gebruiken 
wij uiterst weers- en verouderingsbestendige compribanden en 
kwalitatief hoogwaardig afdichtingsfolie. Zij garanderen de RAL-
conforme afdichting van uw raam.

Afdichting
Wij weten het: inbouw is net zo belangrijk als het 
energiezuinige raam zelf. Daarom dichten wij onze 
ramen vakkundig af. En richten ons niet op bepaalde 
normen, maar ontwikkelen onze eigen normen. Hoe 
goed deze zijn, bewijzen we regelmatig bij audits, 
samen met het Institut für Fenstertechnik Rosenheim. 

↑ Houden de constructie droog en  

beschermen het metselwerk tegen schade: 

compribanden en afdichtingsfolie.

Montagenormen

Afdichting

Kijkje in een van de Finstral 

montagetrainingsruimtes. → 



Binnen  
Bepaal de 
vormgeving 
en bediening 
van uw raam.

Binnen – Vormgeving van ruimtelijk effect.  
Echt hout, aluminium, houtstructuur kunststof – of een van onze innovatieve, 
duurzame ForRes-profielen? Vurenhout wit gelazuurd of compleet glazen 
look? Klassieke of ultrasmalle raamvorm? Met vensterbank? En welke grepen? 
Iedereen die woont, kent het esthetische effect van ramen: kleur, materiaal 
en oppervlakstructuur bepalen de sfeer in een ruimte en moeten beslist bij 
de individuele woonstijl passen. Daarom bieden wij u uiteraard ook voor de 
binnenzijde van uw raam maximale vormgevingsvrijheid. Eveneens belangrijk is 
de bediening van ramen, die altijd intuïtief, soepel en natuurlijk moet verlopen. 
Dit alles draagt in belangrijke mate bij tot het gevoel van welzijn in het dagelijks 
leven. Ook hier stellen wij de eis dat esthetiek en functionaliteit hand in hand 
moeten gaan, zonder compromissen te sluiten. 
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Altijd  
individuele  
vormgeving.

Materiaal
Kleur/oppervlak 
Kadervorm
Grepen/scharnieren 
Accessoires

Altijd  
intuïtieve 
bediening.

Openingswijzen 
Bedieningsgemak 
Veilige bediening 
Verluchten

Binnen

Finstral Planner



Finstral Planner

Altijd  
individuele  
vormgeving.

Materiaal
Kleur/oppervlak 
Kadervorm
Grepen/scharnieren 
Accessoires

Uw perfecte raam: 
Stelt u zelf samen!
De dagelijkse blik van binnen naar buiten is altijd ook 
een blik op en door het raam. Onze mening: u moet dit 
uitzicht precies zo kunnen vormgeven, dat het met uw 
woonstijl, behoeften en voorkeuren overeenkomt. Bij 
Finstral stelt u zelf de binnenzijde van uw raam samen 
uit een veelvoud van materialen, vormen en oppervlak-
ken. Altijd passend, altijd perfect!
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Binnen → Vormgeving → Materiaal

Materiaal
Wij willen graag dat u altijd op de bijzondere Finstral-kwaliteit 
kunt vertrouwen. Hoe wij dat doen? Heel eenvoudig: wij maken 
zoveel mogelijk zelf. Alleen dan hebben wij de vrijheid om 
compromisloos de hoogste standaarden te implementeren – 
ook bij de materialen, die wij aan de woonzijde gebruiken. Van 
kunststof, aluminium en hout tot het nieuwe, duurzame materiaal 
ForRes: op weg naar het perfecte raam zorgen wij voor iedere 
beslissende productiestap – bij Finstral krijgt u altijd alles uit een 
hand. 

Al 50 jaar lang produceert Finstral zelf 
kunststofprofielen uit PVC-granulaat, 
volgens een speciale receptuur.

Finstral denkt en ontwikkelt 
altijd verder: wij zijn de eerste 
raamfabrikant, die van PVC-
reststoffen en rijstvliesjes 
een duurzaam, hoogwaardig 
raammateriaal maakt – ForRes.

Alle aluminiumprofielen 
worden exclusief voor 
Finstral volgens onze 
tekeningen geprodu-
ceerd – en in onze 
fabrieken gezaagd en 
gemonteerd.

Het hout voor onze blinderingen 
komt uit duurzame bosbouw. 
Wij selecteren het niet alleen 
zorgvuldig, maar verwerken 

het ook zelf.



Finstral Planner

Vier materialen – voor iedere behoefte en iedere stijl. 
Hoe wilt u uw woning inrichten, in welke omgeving voelt u zich goed? Daarvoor is het 
raam- en vleugelmateriaal van doorslaggevende betekenis, aangezien het de sfeer in 
een ruimte bepaalt. Finstral biedt vier opties – ieder met een eigen karakter. Ze worden 
alle vier door de hoogste kwaliteit gekenmerkt. 

Kunststof: mooi & hoogwaardig.
Geen andere raamfabrikant beschikt over meer ervaring en 
competentie in de kunststof-oppervlaktebehandeling. Dat 
ziet en merkt men – juist aan de binnenzijde. 

Aluminium: edel & veelzijdig.
Ook in de woonomgeving legt de de glinsterende elegantie 
van aluminium unieke accenten – Bij Finstral in een grote 
verscheidenheid aan kleuren.

Zacht hout of hard hout: natuurlijk & huiselijk.
Voor een gezellige sfeer moet u echt hout hebben! Omdat 
het materiaal aan de binnenkant geen functionele nadelen 
heeft, biedt Finstral hard en zacht hout.

ForRes: duurzaam & innovatief.
Kan men van kunststofresten en rijstvliesjes een indrukwek-
kend duurzaam raammateriaal ontwikkelen? Finstral kan 
het: met ForRes.

Voordelen:
 – 230 kleurvarianten, glad of structuur
 – Vlekbestendig, eenvoudig te reinigen, duurzaam
 – Milieuvriendelijk: altijd recycleerbaar

Voordelen:
 – Natuurlijke esthetiek, ook verkrijgbaar in verschillende 
soorten lak

 – Milieuvriendelijk: hout uit duurzame bosbouw

Voordelen:
 – Zeer eenvoudig te reinigen
 – Duurzaam, robuust, altijd kleurecht – en voordelig
 – Onschadelijk voor de gezondheid: beste klasse qua  
uitstoot

 – Milieuvriendelijk: altijd loodvrij en recycleerbaar

Voordelen:
 – Nieuwe, tegelijkertijd zeer huiselijke esthetiek en aanzicht
 – Duurzaam, robuust, eenvoudig te reinigen
 – Milieuvriendelijk: grondstofzuinig gefabriceerd en altijd 
recycleerbaar

Overzicht

Materiaal
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Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak

Geniet u van het uitzicht, wij zorgen 
voor het perfecte raam. Met een 
maximaal veelvoud aan kleuren en 
oppervlakken.

Kleur en   
oppervlak
Van binnenuit gezien hoort het raam bij de inrichting. Daarom 
moet het bij de stijl van uw woonruimte passen. Gesatineerd of 
houtstructuur, warme houtlook of modern grijs – U bepaalt hoe 
uw raam eruit ziet, of het een harmonieus geheel met uw inrich-
ting moet vormen of specifieke accenten moet leggen. Welke 
kleuren en oppervlakken u kiest, hangt geheel van uw wensen en 
uw smaak af. Een ding hebben alle Finstral oppervlakken echter 
gemeen: de verwerking is altijd hoogwaardig.



Glasbearbeitung

Wärme / Kälte

Glasbearbeitung

Wärme / Kälte

Finstral Planner

↑ Houtstructuur opper-

vlak in sterk uitvergroot  

aanzicht.

↓ Gesatineerd oppervlak in sterk uitver-

groot aanzicht.

Klassiek.
Ramen met gladde oppervlakten hebben de 
klassieke kunststofvenster optiek. Toch kunnen 
ook wij bij de fabricage productgerelateerde 
sporen op het profieloppervlak niet vermijden. 
Omdat de sporen microstof opvangen, adviseren 
wij de gestructureerde uitvoering. 

Voordeel:
 – In wit verkrijgbaar

↑ Glad oppervlak in sterk  

uitvergroot aanzicht.

Houtstructuur  
en gesatineerd

Kunststof

Niet gewalst

Kunststof

Wit 
gesatineerd

Zijdegrijs 
gesatineerd

Grijs 
gesatineerd

Houtstructuur 
wit

Houtstructuur 
antiek wit 

Houtstructuur 
parelwit

Praktisch en mooi. 
Houtstructuur of gesatineerd? Deze beide oppervlakken zijn HET kenmerk van 
Finstral. In plaats van ze met folie te beplakken, walsen wij als enige fabrikant tot 
dusver texturen direct in het materiaal. Dat ziet er authentiek uit en maakt het op-
pervlak kras- en vlekbestendiger.  

Houtstructuur oppervlakken:  
Stijlvol met de optiek van gelakt hout.

Puristisch-moderne look, aangenaam 
aanzicht: gesatineerde oppervlakken. 

Voordelen:
 – Gestructureerd of gesatineerd: ieder in drie esthetisch aantrekkelijke kleurtinten
 – Geen productgerelateerde sporen, waarin microstof kan gaan zitten
 – Minder microporiën dan klassiek gladde kunststofraamprofielen: daardoor  
vlekbestendig en eenvoudig te reinigen

 – Goed en compleet geverfd: ook bij geopend raam een hoogwaardig aanzicht
 – Ook een verschillende kleur voor de buitenkader en het vleugelraam behoort tot de 
mogelijkheden

42 05 07 45 46 06

01

Wit glad
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Verrassend echt: Ons 
kastanje-decor brengt 
warmte en gezelligheid 
in uw huis. Het typische 
houtaanzicht ontstaat 
door een aan de onder-
kant bedrukt, uiterst 
kleurbestendig zeer kleur-
vaste acrylaatflim – en 
het houtnerf oppervlak. 
Daarnaast wordt het ka-
der compleet in de bruine 
tint geverfd. Zo ziet het 
raam er ook in geopende 
toestand mooi uit.

Natuurlijk aanzicht.
Eiken, kastanje of noot: een kunststofraam met hout-
decor onderscheidt zich optisch nauwelijks van echt 
houten ramen, is echter minder kwetsbaar en eenvou-
diger te reinigen. 

Voordelen:
 – Drie houtdecors met authentieke look
 – Bij ons altijd zonder lijm aan elkaar gelast en  
daarmee duurzaam met het profiel verbonden

 – Altijd met hoogwaardig houtnerf oppervlak
 – Vast buitenkader en vleugelraam kunnen in verschil-
lende materialen en verschillende kleuren worden 
uitgevoerd

Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak

Houtdecor 
gestructureerd

Kunststof

Eiken 
structuur

Decor  
Kastanje Decor Noten

19 13 55
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Finstral Planer

Voordelen: 
 – Veelvoud aan kleuren
 – Hoogwaardige poedercoating, die ook hoeken en randen 
perfect afdekt

 – Vlekbestendig en eenvoudig te reinigen 
 – Blindraam en vleugelkader ook in verschillende materialen 
en kleuren beschikbaar

Altijd individuele vormgeving.
Wit of toch liever knalrood? Dat bepaalt u. Met 200 kleuren 
voor onze moderne, gladde of fijnstructuur aluminium-
oppervlakken bieden wij u een bijzonder ruime keuze. En 
natuurlijk ook de kleur die perfect bij uw huis past. 

Glad, met fijnstructuur of met 
een natuurlijk ogend houtdecor. 

Aluminium is niet alleen hoog-
waardig en edel – het biedt 

u ook de grootste keuze qua 
stijlen en kleuren.

 
Gelijkliggend FIN-Project- 

raam in  Aluminium-Aluminium, 

effectkleur Sablé 583.  →

↓ Altijd veelzijdig:  

Aluminium volkleur is in 

200 kleuren verkrijgbaar, 

zowel voor gladde als  

voor fijnstructuuropper-

vlakken – 185 in  

RAL-tinten.
Een kleine selectie van de beschikbare kleurtinten:

Aluminium

Lichtivoor

M115

Antracietgrijs

M716

Verkeersgrijs

M742

Diepzwart

M905

Volle kleur
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Houtdecor 
kastanje
gecoat

L13

Houtdecor 
Douglas 
gecoat

L16

Houtdecor 
eik
gecoat

L19

Houtdecor 
eik rustiek 
gecoat

L18

Houtdecor 
noten 
gecoat

L55

Houtdecor 
Mahonie 
gecoat

L14

Houtdecor 
eik natuur 
gecoat 

LX01

Voordelen:
 – Enorm grote keuze uit kleuren met zeven Sablé-, zes Metallic-kleuren en vier  
gemêleerde Classic-tinten

 – Hoogwaardige poedercoating, die ook hoeken en randen perfect afdekt
 – Vlekbestendig en eenvoudig te reinigen
 – Blindraam en vleugelkader ook in verschillende materialen en kleuren beschikbaar.

Levendig en vol effecten. 
Een esthetisch levendig effect met veranderende reflecties? Sablé-tinten met licht 
korrelige structuur of Metallic-effect: onze effectkleuren geven uw ramen een 
bijzonder aantrekkelijk uiterlijk. Omdat het licht op verschillende en altijd weer 
verrassende manieren uiteenvalt. 

Effectkleuren

Aluminium

Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak

Voordelen:
 – Van licht tot donker: in zeven natuurlijk uitziende houtdecors verkrijgbaar
 – Vlekbestendig en eenvoudig te reinigen
 – Coating wordt duurzaam ingebrand
 – Met hoogwaardige poedercoating, die hoeken en randen perfect afdekt
 – Blindraam en vleugelkader ook in verschillende materialen en kleuren beschikbaar.

Levensecht. 
Verenig het uiterlijk van echt hout met de duurzaamheid van aluminium: ramen  
met houtdecor zijn robuust en bezorgen uw woonruimtes een warme, natuurlijke sfeer.

 ← Finstral-ramen slaan in 

houtdecor ook altijd een 

goed figuur.
Houtdecor

Aluminium

Een selectie uit de beschikbare kleurtinten:

Classic

303

Classic

203

Sablé

583

Sablé

658

Classic

304

Antraciet 
Metallic 
Zijdemat

DB703

Classic

805

Mars

2525

Donker-
brons

LC34

Chiné

897

Wit- 
aluminium

M906

Lijkt op EV1

L56

Grijs

358

Sablé

894

Sablé

893

Felle 
bronskleur 

LC32

Midden-
brons

LC33

Lichte 
bronskleur

LC31
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Vuren 
wit glad

Vuren 
Natuur

1X01 1X03

Vuren
Parelwit glad

1X08

Vuren 
gebleekt

1X05

Vuren 
Beigegrijs

1X06

Vuren 
bruin 

1X07

Finstral Planner

Echt hout

 ← Vlakliggende blindraam en 

vleugel aan binnenzijde, kleur 

vuren glad wit.

Voordelen:
 – Maximale vormgevingsvrijheid: keuze uit zes verschillende kleuren
 – Altijd uit de eigen houtverwerking
 – Onschadelijke, wateroplosbare verf
 – Hoekverbinding altijd stomp
 – Blindraam en vleugelkader ook in verschillende materialen en kleuren 
beschikbaar.

Zachthout

Authentiek en gezellig.
U wilt graag hout aan de binnenzijde? Dan kiest u toch ons duurzaam 
geproduceerd sparrenhout in een van de zeven klassieke tinten. Want 
anders dan aan de buitenkant van het raam kan massief hout binnen, 
waar het tegen het weersinvloeden beschermd wordt, zijn unieke esthe-
tische kwaliteit duurzaam tentoonspreiden.
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Wit 
openporig

Parelwit 
openporig

3X07 3X08  

Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak

Voordelen:
 – Keuze uit acht verschillende kleuren en laklagen
 – Altijd uit de eigen houtverwerking
 – Onschadelijke, wateroplosbare verf
 – Blindraam en vleugelkader ook in verschillende materialen en kleuren beschikbaar.

Modern en hoogwaardig.
Hardhout is kwalitatief hoogwaardig en bijzonder duurzaam. Bovendien creërt het  
natuurlijke raambouwmateriaal in iedere ruimte een gezellige atmosfeer. U kunt  
kiezen uit eiken natuur en zeven moderne kleuren en laklagen.

 ← Donkerbruin houten 

kader aan de binnenzijde.

Lichtgrijs KwartsgrijsEiken natuur DonkerbruinZandgrijs
 
Carbongrijs

Hardhout

Echt hout                

2X01 3X02 3X03 3X04 3X05 3X06
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Finstral Planner

Aangenaam aanzicht en uiterst duurzaam.
Ziet er goed uit, voelt goed aan en is milieuvriendelijk. Het innovatieve materiaal 
ForRes fabriceert Finstral uit recycleerbaar PVC en rijstvliesjes. De fijne, openporige 
structuren creëren een unieke look en een aangename aanzicht. Het kan precies 
verwerkt worden, is sterk en uiterst isolerend. 

Voordelen:
 – Verkrijgbaar in zes altijd compleet geverfde kleurtinten
 – Schoon design, moderne lijnen
 – Openporig materiaal met uniek aanzicht en aanvoelen
 – Uiterst duurzaam, immers gemaakt van kunststofresten en rijstvliesjes,  
en volledig recycleerbaar

 – Altijd duurzaam en onderhoudsarm
 – Blindraam en vleugelkader ook in verschillende materialen en kleuren beschikbaar.

Unieke look, ecologisch en 
recycleerbaar: onze ForRes 
materiaalinnovatie.

ForRes

Kiezelgrijs OranjebruinGrijswit TerrabruinPlatinagrijs Olijfbruin

90 91 92 93 94 95
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 ← ↑ 

ForRes geeft ramen een  

unieke look.

Het raammateriaal van de toekomst – ons ForRes. 
Al bijna 50 jaar lang behoort Finstral tot de meest 
innovatieve bedrijven in de Europese ramensector. 
Voor het nieuwe materiaal ForRes gebruiken wij 
onze jarenlange ervaring met het materiaal kunststof 
en combineren voor de productie productieresten 
van kunststof en rijstvliesjes, een agrarisch afvalpro-
duct. Daaruit ontstaat een hoogwaardig materiaal, 
dat precies verwerkt kan worden en uiterst isolerend 
is – en er daarbij ook nog eens goed uitziet. 

Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak
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Kadervorm
De esthetiek van een raam wordt in belangrijke mate door de raamvorm 
bepaald. Welke verschillende raamvormvarianten Finstral aanbiedt, 
stellen wij op de binnenzijde voor (pagina 27). Aan de binnenzijde heeft 
u nog meer vormgevingsmogelijkheden. Vooral wat betreft de optische 
indruk van het samenspel tussen glas, beweegbare vleugelkaders en 
vast raam.  

Gelijkliggend.
Wanneer het kader zo ver naar 
voren getrokken is, dat het gelijk 
ligt met het vleugelkader, ontstaat 
de optische indruk van een enkel 
groot oppervlak. Dat ziet er zeer 
modern uit. 

Kaderdesign

Kadervorm

Glas
Vleugelkader
Kader

Glas
Vleugelkader 
Kader

Modern of karakteristiek: kies het passende design voor uw raam!  
Ramen bestaan uit een vaststaand raam en een beweegbaar vleugelkader. U kunt de 
oppervlakken van raam en vleugelkader opliggend gelijkliggend uitvoeren – afhankelijk 
van welk vormgevingsaccent u wilt leggen.

Opliggend.
kader en vleugel liggen niet 

gelijk, maar lichtjes van elkaar 
af. Dat betekent dat het vleu-
gelkader vergeleken met het 

raam iets naar voren uitsteekt 
– typisch voor een karakteris-

tieke, klassieke  raamlook.
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Binnen → Vormgeving → Kadervorm

Gereduceerd – zonder glaslat. 
Het vleugelkader wordt zonder 

extra opgezette glaslat geleverd: 
deze directe overgang naar het 

geplaatste glas heeft een  
modern, gereduceerd effect.

Traditioneel – met glaslat Stil. 
Op de vleugel zorgt een 
opvallende lat voor een 
optische verbinding, die er wat 
traditioneler uitziet. Materiaal, 
kleur en oppervlak van de glaslat 
komen overeen met het raam. 

Recht – met glaslat Classic.  
Het vleugelkader kan ook met 

een  licht afgeschuinde lijst 
gecombineerd worden. Zoals alle 

glaslatten worden ze bij Finstral 
altijd diagonaal gezaagd.

Gereduceerd, traditioneel of recht: kies het passende design voor uw vleugelkader!  
Het vleugelkader is het beweegbare deel van het raam: Het vormt het glas – en ook deze verbinding  
tussen raam en ruit kunt u in detail vormgeven. Er zijn drie mogelijke varianten. 

Glas
Vleugelkader 
Glaslat 
Kader

Glas
Vleugelkader 
Kader

Glas
Vleugelkader 
Glaslat 
Kader

Vleugelkader- 
design

Kadervorm
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Altijd meer glas, altijd minder kader.
Zo veel glas en zo weinig mogelijk zichtbaar kader! Dat is het optische principe van de Cristal-
modellen. Daarbij overdekt de glazen ruit het vleugelkader volledig; de in negen kleuren 
verkrijgbare randemaillering legt een bijzonder accent. Zo wordt het vleugelkader nagenoeg 
onzichtbaar. Het resultaat is een raam, dat bijna geheel uit glas lijkt te bestaan. 

Gelijkliggend.
Raam en vleugelkader liggen 

nagenoeg gelijk en vormen een 
vlak: zo vat het raam de ruit als 

een edelsteen.

Cristal

Vleugeloverdek-
kend glas

Glas
Vleugelkader 
Kader

Glas
Vleugelkader 
Kader

Opliggend.
Het met glas overdekte 
vleugelkader steekt iets boven het 
raam uit. Zo ligt de ruit optisch 
gezien op het raam. 

116–117



Glasbearbeitung

Wärme / Kälte

 ↑ FIN-Project  

Step-line Cristal  

Aluminium-Hout.

Rijke kleuren. Lange glans. 
Bij alle Cristal-modellen strekt het glas van de ruit zich over het gehele vleugelkader 
uit. Op de vier randen branden we – exact in de breedte van het kader – een 
kleurige emaillaag in de achterkant van het glas, bij 670 graden Celsius: voor een 
lange, levendige glans. U heeft de keuze uit tien kleurtinten!

Voordelen: 
 – Altijd alles uit één hand: ook de glasemaillering wordt in onze fabriek in Scurelle bij 
Trento uitgevoerd

 – Altijd een harmonieus aanzicht: kleurtinten ook voor de emaillering van Finstral- 
huisdeuren verkrijgbaar

Emailkleuren

Vleugeloverdek-
kend glas

Reebruin

G08

Grijsbruin

G09

Crèmewit

G02

Antraciet-
grijs

G04

Verkeersgrijs

G06

Umbragrijs

G10

Kakigroen

G03

Diepzwart

G01

G07

Zijdegrijs

Wanneer een spectaculair groot glazen 
oppervlak inclusief interne jaloezie 
gelijkliggend op het extreem slanke raam 
aansluit – dat van het innovatieve ForRes-
materiaal werd gemaakt, laat het zien dat 
compromisloze functionaliteit en maximale 
esthetiek elkaar bij Finstral niet uitsluiten!

Binnen → Vormgeving → Kadervorm

Wit

G11
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Passend bij de bouwstijl. 
Bij de sanering van deze abdij 

in Portugal met FIN-72-Step-line 
ramen werden ook ronde  

booguitvoeringen gemonteerd.

118–119
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Ronde vormen 

Kadervorm

Speciale vormen

Kadervorm

Voordeel:
 – Mogelijk voor alle kunststof-kunststof 
vleugelvarianten en venstervleugel  
FIN-72 Nova-line aluminium-kunststof

Voordeel: 
 – Voor veel Finstral-vleugelvarianten  
verkrijgbaar

Voordelen: 
 – Geen vleugelkader nodig, omdat het raam 
direct beglaasd wordt

 – Optioneel ook in uitvoering met glazen hoek

Rond in plaats van hoekig. 
Van ronde bogen met roeden voor his-
torische bouwwerken tot cirkelronde 
patrijspoortramen als vormgevingsele-
ment voor moderne architectuur: wie 
zegt dat een raam rechthoekig moet 
zijn?

Driehoekig tot trapeziumvormig. 
Kleine veranderingen met een groot 
effect: met onze speciale vormen kent de 
vormgeving van uw gevel geen grenzen. 
Scheef, hoekig of trapeziumvormig voor 
dak- en gevelgebied – Wij hebben altijd de 
perfecte oplossing voor uw raamwens.

Vast en zonder vleugel. 
Trappenhuis, kelder of gericht designelement 
voor de gevel – een vaste beglazing is overal 
geschikt, waar licht binnenkomt, maar het 
raam niet geopend moet worden. Anders 
dan bij andere ramen wordt er geen vleugel 
geplaatst, maar wordt het raam direct 
beglaasd.

Vaste beglazing

Kadervorm
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Grepen en scharnieren 
Altijd perfect tot in het detail. Finstral biedt ramen, waarbij ook de functionele  
elementen optisch overtuigen. 

Messing, aluminium of 
roestvrijstaal – u heeft het bij 
de keuze van een greep voor 
het kiezen. Want bij Finstral 
vinden wij het belangrijk dat 
ook de details altijd kloppen.

In het vleugelprofiel geplaatst: 
Zo heeft het ronde rozet een 
optisch gereduceerd effect.
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In wit mat, aluminium of zwart mat,  
optioneel met drukknop of afsluitbaar

In EV1, donkerbrons  
geanodiseerd

In EV1, roestvrijstaal, donkerbrons geanodiseerd, zwart geanodiseerd

In EV1, roestvrijstaal, donkerbrons geanodiseerd, 
zwart geanodiseerd

In roestvrijstaal In messing chroom 
gesatineerd

Altijd individueel op het raam afgestemd. 
Omdat kleine dingen het verschil tussen zeer goed en perfect betekenen, bieden wij u bij ieder raam 
passende grepen. Klassiek of modern, traditioneel of markant – bij ons kunt u altijd uit een veelvoud 
aan vormen, materialen en kleuren kiezen. Bovendien zijn bij ons alle grepen compatibel met de stan-
daardmontage van andere greepfabrikanten. 

Greepserie 1
In wit, parelwit, EV1, aluminiumkleur, bronskleur, messing glanzend;  
optioneel ook met drukknop of afsluitbaar

Greepserie 2

Greepserie 11

Greepserie 13

Greepserie 12

Greepserie 3 Greepserie 4

Raamgrepen

Grepen
Binnen → Vormgeving → Grepen/scharnieren 
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Voordeel:
 – Aanrader voor een nog meer gereduceerd aanzicht 
en eenvoudig reinigen: verborgen scharnieren

Zichtbaar of verborgen – u heeft de keuze.
De scharnieren, die het beweegbare en vaste deel van het 
raam met elkaar verbinden, kunt u zichtbaar en qua kleur 
bij het raam laten passen of verborgen laten liggen.

Zichtbare scharnieren Verborgen scharnieren

In wit, parelwit, EV1, aluminiumkleur, bronskleur

In parelwit, bronskleur, EV1, aluminiumkleur,  
wit, messing glanzend

In wit mat, aluminiumkleur, zwart mat

In messing chroom gesatineerd

In wit mat, aluminiumkleur, zwart mat, optioneel 
ook met drukknop of afsluitbaar In roestvrijstaal In messing chroom gesatineerd

Greepserie 1

Greepserie 1

Greepserie 2

Greepserie 4

Greepserie 2
Greepserie 3 Greepserie 4

Altijd perfecte krukken en grepen.
Opdat uw raamdeur er ook goed uitziet en bij uw 
individuele woonstijl past: deurkrukken en –grepen 
in het gebruikelijke uitgebreide Finstral-assortiment. 

Deurkrukken  
en -grepen

Grepen

Schuifdeurgrepen

Grepen

Zichtbaar/
verdektliggend

Scharnieren
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Rechte hoeken Afgeronde 

hoeken

Ook in hout

Rolluikkast-  
bekleding

Accessoires

History-  
Middenpartij

Accessoires

Accessoires
Voor een harmonieuze algehele indruk bij een blik 
naar buiten bieden wij u natuurlijk ook altijd passen-
de accessoires aan.

Voordelen:
 – Verkrijgbaar in alle kunststofkleuren en –opper-
vlakken en in alle houtsoorten en -afwerkingen

 – Verkrijgbaar met rechte of met afgeronde hoeken

Maatvast en passend qua kleur.
Natuurlijk leveren wij u op aanvraag ook binnen-
vensterbanken, die wij altijd exact passend bij uw 
raam fabriceren. 

Voordelen:
 – Voor tweevleugelig stulpraam
 – Greep midden op de slaglijst aangebracht
 – Verkrijgbaar voor FIN-72-ramen in alle 
kunststofkleuren en -oppervlakken 

Voordelen:
 – Past qua kleur altijd bij uw raam
 – Extra warmte-isolatie
 – Zonder metselwerk

Altijd een harmonieus aanzicht.
Opdat uw bestaande rolluikkast bij uw 
nieuwe ramen past, bieden wij bekleding 
in alle kunststofkleuren en – oppervlakken 
aan. De meerkameruitvoering van de 
kastbekleding vergroot ook nog eens de 
warmte-isolatie. 

Voor nieuwe ramen, die er oud uit moeten zien.
Gaat met nieuwe ramen in een oud gebouw niet de 
charme verloren? Niet met onze History-middenpar-
tij, getrouw naar het origineel. Voor een traditioneel 
aanzicht plus innovatieve raamtechniek. 

Binnen → Vormgeving → Accessoires

Binnen-
vensterbank

Accessoires
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Altijd  
intuïtieve   
bediening.

Openingswijzen
Bedieningsgemak
Veilige bediening
Verluchten

Uw perfecte raam:  
Altijd intuïtief te  
bedienen.
Een raam moet niet alleen mooi zijn, maar ook eenvoudig en 
intuïtief te bedienen.  Kan het raam comfortabel geopend 
worden? Is het veilig? Ventileert het goed en zorgt het voor 
een aangenaam binnenklimaat? U merkt het al: bij een 
perfect Finstral-raam hoort altijd een perfecte bediening. 
Tenslotte willen wij dat u jarenlang plezier van uw raam heeft. 
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Openingswijzen
Draaien, terrasramen, schuiven, vouwen ... Omdat 
ramen en ramendeuren op meerdere manieren kunnen 
worden geopend, bieden we u altijd de oplossing die 
aan uw wensen en aan de vorm van het raam beant-
woordt. 

← Voor meer woongevoel: ons gebruiksvriendelijk 

raambeslag van hoge kwaliteit.

Binnen → Bediening → Openingswijzen
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Meer licht, meer lucht.
Een bovenlicht laat niet alleen meer daglicht binnen, maar helpt ook de vertrekken optimaal ventileren. Hoezo? 
Omdat warme lucht nu eenmaal stijgt, kan die gemakkelijk langs de bovenlichtopening worden afgevoerd. Gemak-
kelijk te bedienen met hendel, zwengel of motor. Optioneel verzonken scharnieren creëren een heldere optiek.

Voordelen:
 – Optimale ventilatie voor warme ruimtes
 – Onopvallende, verborgen scharnieren
 – Altijd vlotte bediening: naar keuze met greep, manuele hendel, zwengel of motor - ook in uitvoering met verzonken 
motor verkrijgbaar

Kiep met greep boven Hendel Zwengel Motor

Altijd vlot te openen..
Dankzij het stabiele beslag van hoge kwaliteit opent en sluit u een draaikiepraam een-
voudig en moeiteloos. Voor een onveranderlijk optimale bediening opteerden wij voor 
zelfinstellende paddenstoelnokken rondom en voor blokkering bij onjuist gebruik. Dat 
voorkomt dat een raam in kiepstand in draaipositie wordt gebracht of dat een open-
staand raam kan worden gekiept.

Voordelen:
 – Altijd gemakkelijk te bedienen en dicht
 – Altijd beslag van kwaliteitsmerken dat bestand is tegen zware belasting
 – Blokkeert standaard bij onjuist gebruik
 – Standaard vleugelheffer die de vleugel altijd in optimale sluitpositie plaatst
 – Instelbare hoogte van de grepen
 – Ook als greeploos gemotoriseerd draaikip opening verkrijgbaar

Vergrendel-
positie

Open in 
kieppositie

Open in 
draaipositie

Draai-kiep  
raamopening

Openingswijzen

Kiepopening 
bovenlicht

Openingswijzen
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Comfort en eenvoud bij bediening altijd voorop.
Openen – zonder aan ruimte in te boeten: de schuiframen van Finstral zijn niet  
alleen extreem gemakkelijk te bedienen, hun altijd elegant ogende smalle profielen 
laat bovendien ook veel licht binnen. 

Meer ruimte, meer comfort.
Schuiframen lenen zich specifiek voor 

ruimtes waar er geen overschot is 
aan (werk)ruimte: de keuken is daar 

een goed voorbeeld van. Op een 
benedenverdieping en op balkons of 

terrassen zijn deze ramen een stuk 
gemakkelijker schoon te maken.

FIN-Scroll: licht, esthe-

tisch, iets minder dicht – 

het ideale alternatief voor 

warmere streken. → 

 ↑ Het parallel-schuif-kiep-

raam: solide, veilig, weersbe-

stendig – even dicht als een 

raam, even vlot te bedienen 

als een schuifdeur.

 ← FIN-Slide: elegant, gemak-

kelijk te bedienen, goede 

dichtheid: het hefschuimraam 

dat niets te wensen overlaat.

Schuifraam 

Openingswijzen

Binnen → Bediening → Openingswijzen
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FIN-Project 

Nova-line Cristal Twin 

Aluminium-ForRes. → 

Raamdeur

Openingswijzen
Zowel binnen als buiten licht en veilig.
Terrasramen zijn een prima oplossing om optimaal gebruik te maken van het balkon of 
terras. De terrasramen van Finstral zijn altijd voorzien van een greep om de deur dicht 
te trekken, een betrouwbare dagschoot en een aluminium beschermplaat. Optioneel zijn 
onze terrasramen ook verkrijgbaar met aangepaste, uiterst vlakke dorpel. Daarnaast hebt 
u keuze tussen een greep aan één of beide zijden en kan de deur worden voorzien van 
een afsluitmechanisme. Zo maakt u van een terrasraam een tweede huisdeur.

Voordelen:
 – Bij FIN-72 standaard met 2-punts-veiligheidsvergrendelingen, bij FIN-90  
4-puntsveiligheidsvergrendelingen, bij FIN-Ligna en FIN-Project standaard 
veiligheidsvergrendelingen rondom

 – Optioneel met vlakke dorpel en verzonken scharnieren
 – Optioneel vast blindraam van kunststof met beschermplaat
 – Een aantal specifieke vleugelvarianten zijn optioneel verkrijgbaar met 
afsluitmechanisme aan beide zijden

 – Verkrijgbaar in alle vleugelvarianten

 ↑ Aluminium sluit-

greep aan de buitenzij-

de van hoge kwaliteit.

 ↑ Elegante greeplijst 

aan de buitenzijde voor 

de Nova-line-vleugels.

 ↑ Vleugelverbreding 

van hoge kwaliteit bij 

FIN-Project Nova-line 

Plus voor slotplaat.

Dorpelvarianten.
Voor nog meer comfort kunt u de onderzijde van het vast onder-
zijde van de blindraam van de Finstral-terrasraam laten vervan-
gen door een lagere dorpel.

 ↑ Dorpelvariant met 

vast raam.

 ← FIN-90 

Slim-line Cristal  

Aluminium-Kunststof .

 ↑ Vlakke dorpelvariant, 

nauwelijks 23 mm hoog 

(zonder obstakels).
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De zonwering beschermd tegen weer en wind.
Bij de Twin-uitvoering van de terrasraam wordt naar keuze een 
aluminium jaloezie of een vouwgordijn van textiel tussen twee 
met elkaar verbonden venstervleugels aangebracht. Zo blijft 
uw zonwering perfect beschermd tegen weer en wind.

FIN-Project 

Nova-line Cristal Twin 

Aluminium-ForRes. → 

Binnen → Bediening → Openingswijzen
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Altijd passend.
Perfect is wat past: daarom hebt u bij de 
Finstral-schuifdeuren keuze tussen drie 
systemen en veel verschillende varianten. 
Veel licht, veel glas en goed beschermd? 
Geen probleem. Finstral biedt voor al uw 
noden en wensen uiterst functionele en 
esthetische oplossingen op maat.

Openingswijzen

Schuifdeuren

Een uitgang met looks.
We zorgen ervoor dat uw 
schuifdeur niet alleen func-
tioneel, maar ook optisch 
perfect in het totaalconcept 
past. Altijd een mooi en 
stemmig ruimtegevoel.
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Geniet binnen van buiten.
Haal de zomer binnen! Onze 
deurvarianten die wijds ope-
nen geven ieder vertrek een 
heerlijk terrasgevoel. Boven-
dien wordt het struikelrisico 
tot nagenoeg nul herleid: de 
schuifdeuren zijn altijd ook 
verkrijgbaar in onderhouds-
vriendelijke uitvoeringen 
zonder belemmeringen.

Binnen → Bediening → Openingswijzen
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Altijd dicht en plaatsbesparend.
Bij de parallelschuifdeur beweegt de beweeglijke vleugel bij het openen naar binnen om vervolgens evenwijdig 
met het vaste glaselement te lopen. Daarom is deze variant uitermate geschikt voor middelgrote schuifdeur-
oplossingen waarbij een hogere dorpel geen probleem stelt. De padenstoelnokken rondom trekken de pa-
rallelschuifdeur vast tegen het kader aan zodat de deur op het vlak van luchtdichtheid en bescherming tegen 
slagregen bijzonder hoog scoort de blindraam.

Voordelen:
 – Vleugelbreedte tot 1,8 m 
 – Naar keuze met kiepfunctie
 – Standaard met aluminium beschermplaat bij blindraam van kunststof
 – Binnenzijde naar wens verkrijgbaar in kunststof, aluminium en hout
 – Beschikbaar in alle vleugelvarianten, uitgezonderd Cristal en Twin

 ← Nova-line parallel-

schuifdeur met pro-

fieloverlappend glas in 

aluminium-aluminium aan 

de buitenzijde. →  ↑ Vlakke, nauwelijks 50 mm 

hoge dorpelvariant.

 ↑ Dorpelvariant met 

vast blindraam.

Altijd goed beschermd. 
Geen schuifdeur die beter afdicht 
dan de parallelschuifdeur. Daar-
om zijn ze de optimale oplossing 
voor alle plekken die rechtstreeks 
aan wisselvallige weersomstan-
digheden zijn blootgesteld.

Parallelschuifdeur

Schuifdeuren 
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 ↑  

FIN-Scroll Classic-line aluminium-kunststof met 

twee vleugels en symmetrisch aanzicht.

↑ 

FIN-Scroll Classic-line  

aluminium-kunststof met  

vast beglaasd zij-element  

en asymmetrisch aanzicht.

Voordelen:
 – Vleugelbreedte tot 1,5 m
 – Ook verkrijgbaar met verzonken, in de muur inge-
schoven zij-element

 – Lage dorpel
 – Ook verkrijgbaar met twee naar elkaar toe bewe-
gende schuifvleugels

Altijd sober. Altijd mooi.
De beweeglijke vleugel van FIN-Scroll schuift bij 
het openen over het vast beglaasde deel van de 
deur: ons licht, esthetisch en goedkoper alter-
natief voor de klassieke hefschuifdeur. 

Schuifdeuren 

FIN-Scroll

Altijd meer zomer. 
Vakantiehuis of tweede thuis? Zijn 
maximale isolatie en dichtheid geen 
absolute must dan is de FIN-Scroll-
schuifdeur de ideale oplossing 
– vooral in omgevingen met een 
warmer klimaat. 

 ↑ Slechts 30 mm 

hoge dorpel.

Binnen → Bediening → Openingswijzen
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 ← FIN-Slide Classic-line 

Aluminium-Aluminium, 

uitvoering met gemotoriseerde 

bediening.

Altijd zonder obstakels en ruim bemeten. 
De beweeglijke vleugel van FIN-Slide wordt bij het openen ietwat opgetild en zakt bij het 
sluiten weer tot op de dorpel: dankzij dit systeem behoort een deur met een heel vlakke 
dorpel en hoge dichtheid tot de mogelijkheden. De constructie laat overigens ook ex-
treem grote vleugels toe die u moeiteloos opent en sluit - en die in talloze materialen en 
designs verkrijgbaar zijn.Hefschuifdeur 

FIN-Slide

Schuifdeuren 

FIN-Vista met glazen hoek en 

FIN-Slide Nova-line Plus 

Aluminium-Aluminium →

Voordelen:
 – Voor grote schuifvleugels tot 2,5 m breed
 – Vier, altijd licht lopende bedieningsopties: klassiek, Soft-Close resp. Soft-Close&Open 
en door motor aangestuurde schuifdeur

 – Naar wens verkrijgbaar met profieloverlappend glas aan de binnen- of buitenzijde
 – Ook mogelijk met twee vleugels zonder middenstijl - de vleugels raken elkaar in het 
midden en vergrendelen onderling

 – Ook verkrijgbaar met verzonken, in de muur ingeschoven zij-element
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 FIN-Slide  

Slim-line  

Aluminium-Hout. →

Heel veel glas.
Geen middenstijl nodig: de vleugels 
van het Nova stulpraam raken elkaar in 
het midden van het raam en vergrende-
len onderling. Omdat de ruit over het 
vleugelraam loopt, lijkt het bij gesloten 
ramen op een doorlopende glaspartij. 

Behaaglijk, elegant.
Echt hout en grote glas-
oppervlakken: FIN-Slide 

verenigt natuur en moder-
ne elegantie.

De asymmetrische variant 
van de FIN-Slide-deur heeft 
dan weer verschillende 
breedtes voor het raam en 
een maximaal glasopper-
vlak.

Voor een symmetrische 
look kan de breedte van 
het raam van het vast be-
glaasde zij-element aan de 
breedte van het kader van 
de schuifvleugel worden 
aangepast.

Met FIN-Slide Hide 
verdwijnt het zij-element 
in de muur. Ideaal voor 
vertrekken met beperkte 
muurruimte, omdat zo 
meer plaats ontstaat om 
meubels op te stellen.

 ← Stulp-opening Nova 

met compleet glazen 

aanzicht.

Binnen → Bediening → Openingswijzen
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↑ Met de Vent-ventilatie-

vleugels maken indringers 

geen schijn van kans. → 

Zo mooi, zo veilig: de 

ventilatiekierstand. →

Altijd veilig ventileren.
Om het vertrek te verluchten zonder aan 
veiligheid in te boeten is FIN-Slide voorzien 
van een kierstand. De deur staat op een kier 
- en is toch vergrendeld. 
Bijzonder elegant is de combinatie van een 
schuifdeur met de Vent-ventilatievleugel. Die 
laat toe om de ruimte onzichtbaar te verluch-
ten en insecten en andere ongenode gasten 
de toegang te beletten (zie pagina 145).

Bediening met motor.
Automatiseer het bedieningsmechanisme 
met een elektrische motor. Zo opent of sluit 
u de schuifdeur met een enkele druk op de 
knop – of zelfs met uw smartphone. 

Voordelen:
 – Automatisch start/stop-systeem waarbij 
de vleugels heel behoedzaam bewegen en 
automatisch kunnen worden vergrendeld/
ontgrendeld

 – Te bedienen met knoppen op vleugel of via 
afstandsbediening

 – Geïntegreerde beveiliging tegen vastklem-
men

 – Noodbediening bij stroomuitval door in-
steekbare noodgrendel

 – Standaard geïntegreerde W-Lan-module 
voor afstandsbediening met smartphone 
of tablet

 ↑ Motoraangedreven ventilatie: 

een druk op de knop volstaat.
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 ← Extreem vlakke, onder-

houdsvriendelijke dorpels.

Altijd zonder obstakels.
Met een hoogte van niet eens 20 
mm behoort de aangepaste dorpel 
van onze FIN-Slide-hefschuifdeuren 
tot de meest vlakke modellen die 
beschikbaar zijn. Omdat de dorpel 
ook geen inkepingen heeft kan er 
geen vuil in vast komen te zitten, en 
is hij heel onderhoudsvriendelijk.

Binnen → Bediening → Openingswijzen
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Altijd maximale opening.
FIN-Fold verenigt de voordelen van een naar binnen openzwaaiende terrasraam en een schuifdeur. Onze vouw-
deur leent zich uitermate voor grote openingen zonder vast zij-element. Bovendien is deze deur heel gemakkelijk 
te bedienen en werpt ze geen bijkomende obstakels op: door de hele vlakke deurdorpel moet er geen hoogtever-
schil worden overbrugd. FIN-Fold is verkrijgbaar in aluminium en, op verzoek, aan de binnenzijde ook in hout.

Voordelen:
 – Zonder obstakels dankzij extreem vlakke dorpels 
 – Geschikt voor uiterst brede openingen
 – Verkrijgbaar in de varianten Classic-line en Nova-line Plus met 
vleugelbedekkend glas aan de buitenzijde

 ← FIN-Fold Nova-line Plus 

Aluminium-Aluminium.

↑  FIN-Fold Classic-line 

Aluminium-Aluminium.

Vouwdeur 
FIN-Fold

Openingswijzen

 ↑ vlakke dorpelvariant 

met maar 2 cm hoogte 

(bariërevrij)

 ↑ Dorpelvarianten met 

blindraam (tot 75 mm)
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↑ FIN-Fold  

Nova-line Plus  

Aluminium-Aluminium.

Meer licht. Meer lucht.
Door zijn unieke concept en het vouw-
mechanisme kan de FIN-Fold volledig 
openen. 

breedte tot ca. 1,5 m 

aanbevolen voor snelle en vlotte bediening

breedte tot ca. 2,2 m

breedte tot ca. 3,0 m

aanbevolen voor snelle en vlotte bediening

breedte tot ca. 3,7 m

breedte tot ca. 3,7 m

breedte tot ca. 4,5 m

Binnen → Bediening → Openingswijzen
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Bedieningsgemak
Een perfect raam moet ook altijd perfect en eenvoudig te bedienen 
zijn. Daarom sluiten wij wat betreft functionaliteit geen compromis-
sen – en bieden u maximaal bediencomfort van intelligente raamsen-
soren tot gemotoriseerde openingsmethoden.

Altijd verlijmd in plaats  
van opgeklost.  

Glas en profiel worden bij 
Finstral altijd tot een stabiele 

eenheid verlijmd. Dat maakt het 
raamvleugel stijver en daardoor 

eenvoudiger te bedienen.

Altijd rollen in plaats van  
schuren.  
Paddenstoelnokken zijn stan-
daard bij Finstral. Ze rollen com-
fortabel in het sluitdeel.

Altijd veilig in plaats van gammel.  
Grepen met vergrendeling tegen 
verkeerd gebruik zijn standaard bij 
Finstral. Ze voorkomen het draai-
en van de greep bij gekiept raam, 
zodat u niet plotseling de vleugel 
in uw handen heeft. 

Verlijming

Altijd heffen in plaats van haken.  
Vleugelheffers zijn standaard bij 

Finstral. Ze heffen de vleugel naar 
de juiste positie iedere keer wanneer 

die sluit. Zodat ook jaren later niets 
schuurt of haakt.
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Kiep- 
sluithulpmiddelen

Bedieningsge-
mak

Altijd alles in het zicht.
Een raamsensor controleert automatisch 
voor u de openingstoestand van het raam 
en meldt dit aan uw centrale verwarmings-, 
airconditioning- of alarmsysteem. Dit ver-
hoogt de veiligheid – en bespaart stook-
kosten, omdat uw verwarmingsinstallatie 
zich bij geopend raam zelfstandig aanpast.

Comfort met een druk op de knop.
Lastig bereikbare bovenlichten en hefschuifdeuren openen als vanzelf –  
gemotoriseerd. Afhankelijk van toepassing en gewenst besturingstype  
bieden wij u altijd de passende oplossing.  

Voordelen:
 – In twee varianten verkrijgbaar: voor alarmsysteem en aanvullend voor verwar-
mings- en airconditioningssysteem

 – Kan in alle gangbare huisbesturingssystemen geïntegreerd worden, compatibel 
met Smart-Home

Voordeel:
 – Kan in alle gangbare huisbesturingssystemen geïntegreerd worden en compatibel 
met Smart-Home

Altijd comfortabel kiepen.
Optioneel verkrijgbaar: kiep-sluithulpmiddelen, die 
door een veermechanisme het sluiten van het raam in 
kieppositie ondersteunen. Zeer geschikt voor  
zware vleugels, bijvoorbeeld bij compleet glazen 
uitvoeringen.

Voordeel:
 – Comfortabele bediening ook bij zware vleugels

Raamsensor

Bedieningsge-
mak

Gemotoriseerde 
openingen

Bedieningsge-
mak
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Veilige bediening 
Veilig bedienen, veilig leven. Finstral zorgt met veel functies 
en elementen rondom het raam voor perfecte handling en 
letselbescherming. 

← Voor uw veiligheid gebruiken wij de modernste glashardingsoven van 

Europa – in onze fabriek in Scurelle, bij Trient. 

Drukknopgreep.
De greep vergrendelt stan-
daard het sluitmechanisme, 
dat met een druk op de 
knop weer ontgrendeld kan 
worden. Zo kunnen inbre-
kers het raam niet openen.
 

Afsluitbare greep. 
Kinderen binnen. Inbrekers 
buiten. Met een afsluitbare 
greep kan alleen wie een 
sleutel heeft, het raam ope-
nen.

Kiep-voor-draaifunctie. 
Zo kan het raam altijd ge-
kiept, maar slechts m.b.v. 
de sleutel volledig geopend 
worden. Ideaal voor veilig 
ventileren in kinderkamers of 
scholen.

Draaivergrendeling.
Ramen met ingebouwde 
draaivergrendeling kunnen in 
kiepstand gezet maar niet vol-
ledig geopend worden. Voor 
veilig ventileren in scholen of 
andere openbare gebouwen.

Voordelen:
 – Extra inbraakbeveiliging
 – Bemoeilijkt het open-
heffen van het raam: 
geblokkeerd sluitmecha-
nisme

 Voordelen:
 – Nog grotere inbraakbe-
veiliging

 – Kindvriendelijk
 – Bemoeilijkt het open-
heffen van het raam: 
geblokkeerd sluitmecha-
nisme 

Voordelen:
 – Ook in gekiepte positie 
alleen met sleutel te 
openen

 – Kindvriendelijk  
ventileren

 

Voordelen:
 – Slechts in kiepstand, 
met vergrendelde  
draaiopening

 – Kindvriendelijk  
ventileren

Veilige grepen

Veilige bediening

Veilige 
openingen

Veilige bediening
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Wij zorgen voor veiligheid.
Omdat niet alles in het leven volgens plan verloopt, bieden wij veiligheidsglas, dat af-
hankelijk van de gekozen uitvoering tegen letsel, inbraak, geluid en Uv-licht beschermt.

Veiligheidsglas

Veilige bediening

Bodysafe – ons gehard veiligheidsglas (ESG). 
Ons gehard veiligheidsglas Bodysafe is ex-
treem schokbestendig. Wanneer het breekt, 
ontstaan er kleine, stompe stukjes in plaats van 
scherpe splinters. Minder kans dus op letsel. In 
tegenstelling tot normaal glas, dat bij schaduw 
tot warmtebreuk kan leiden, is ons gehard glas 
bovendien immuun voor hoge temperatuurver-
schillen in het glas. 

Voordelen:
 – Bescherming tegen breuk en letsel
 – Warmtebreuk- en hagelbescherming
 – Altijd uit eigen hand, in de modernste hardingsoven van Europa

Multiprotect – ons gelaagd veiligheidsglas. 
Ons gelaagd veiligheidsglas bestaat uit twee 
glazen ruiten, die door middel van een uiterst 
slijtvast folie verlijmd zijn. Wanneer het glas 
breekt, houdt het folie de scherven vast. Dat 
minimaliseert de kans op letsel. Zo is het Multi-
protect-Glas ook bestand tegen inbraakpogin-
gen met een hamer, omdat de ruit weliswaar 
versplintert, maar niet doorgebroken kan 
worden.  

Voordelen:
 – In drie weerstandsklassen verkrijgbaar: P2A, P4A, P5A
 – Inclusief UV-bescherming en geluidsisolatie

Binnen → Bediening → Veilige bediening

Valbeveiliging

Veilige bediening
Beveiligd de vleugel
De valbeveiliging is een bijkomende veiligheid 
voor draai-kiepvleugels. U kunt die nog het best 
vergelijken met de airbag van een auto: niemand 
wil hem gebruiken, maar als nodig is, zorgt voor 
veiligheid.

De blokkering verhindert dat de vleugel bij buiten-
gewone belasting, bijvoorbeeld wanneer de vleu-
gel met een harde klap tegen het dagstuk slaat 
neervalt. Een belangrijke veiligheidsuitrusting voor 
openbare gebouwen met wisselende gebruikers.
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Verluchten
Twee dingen moet een raam altijd in de woonruimte 
toelaten – licht en lucht. Omdat vooral moderne 
ramen zeer dicht zijn, bieden wij u een ruime keuze 
aan mogelijkheden, om uw binnenruimtes zinvol te 
ventileren. 

← Goed en voldoende ventileren – zodat vocht  

en schimmel geen kans hebben. 

Kiepopenings-
varianten

Verluchten

Kiep-kierventilatie.
Bij spleetventilatie is de kiepopening circa 1 cm. Op aan-
vraag is de kiep-spleetventilatie ook in beveiligde uitvoering 
met hogere inbraakbeveiliging verkrijgbaar. Van buitenaf is 
dan niet zichtbaar dat het raam openstaat.  

Voordelen:
 – Kiepopening van ca. 1 cm
 – Ventilatiestand van buitenaf nauwelijks zichtbaar 

Zomer-/winterkiepstand.
In ieder jaargetijde is de behoefte aan ventileren verschil-
lend. De variabele kiepstand is hiervoor een gemakkelijke 
en comfortabele oplossing.

Voordelen:
 – Breedte van de kiepopening met handgreep instelbaar
 – 17 cm opening voor de zomer, 4 cm voor de winter
 – Kattenscreen

2-traps draaiopening.
Bij zeer hoge of individueel gevormde ramen is een kiep-
opening wellicht niet mogelijk. De 2-traps draaiopening 
biedt dan uitkomst. 

Voordeel:
 – Ventilatie via horizontale, gedetecteerde draai- in plaats 
van verticale kiepopening

Zodat een open raam open blijft.
De vleugelrem voorkomt, dat de raamvleugel uit zichzelf sluit. 
Zeer praktisch wanneer het tocht. 

Voordelen:
 – Draaiopening vast op 90° 
 – Voorkomt het dichtslaan van het raam bij sterke tochtVleugelrem

Verluchten
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Ventilatievleugel
Vent

Verluchten

Voordelen:
 – Dankzij de ervoor geplaatste ForRes lamellen van buitenaf niet zichtbaar,  
ongeacht of de vleugel geopend of gesloten is

 – Bij zeer smalle vleugel, toegang onmogelijk
 – Met geïntegreerde insectenhor

↑  Met ventilatievleugel Vent 

ventileert u altijd veilig.

Altijd veilig ventileren.
De ventilatievleugel Vent kan naar behoefte geopend of gesloten worden – en is 
extra veilig: Omdat de ventilatievleugel altijd met ForRes-lamellen en insectenhorren 
bedekt is, ziet men van buitenaf niet dat hij geopend is. Bovendien kan Vent zo smal 
worden uitgevoerd, dat geen inbreker er doorheen kan glippen. 
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Passief ventileren 
PassiveVent

Verluchten

Continue ventilatie tegen schimmelvorming.
Moderne ramen zijn zo dicht, dat er bij een gebrekkige 
ventilatie schimmel in het huis kan ontstaan. Onze raam-
vouwventilatie en raamventilatie PassiveVent zorgen voor 
een gezond woonklimaat door een continue ventilatie bij 
gesloten raam. Zo wordt schimmelvorming voorkomen en 
gaat daarbij weinig warmte verloren. 

Continue ventilatie bij  

gesloten raam met  

PassiveVent Mini. → 

 ← Gesloten.

 ← Geopend.

Luchtstroom

Raamventilatie PassiveVent Midi.
Voor continue ventilatie, ook bij gesloten raam.

Raamvouwventilatie PassiveVent Mini.
Voor lichte continue ventilatie, ook bij 
gesloten raam. 

 ← Zonder  

draaisluiting.

Voordelen:
 – Gemonteerd in raamvouw
 – Kan indien gewenst gesloten worden
 – Luchtcapaciteit: 5 m³/u bij 8 Pa

Voordelen:
 – Gemonteerd in bovenste profielgebied
 – Kan indien gewenst gesloten worden
 – Luchtcapaciteit: tot 30 m³/u bij 8 Pa
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Binnen → Bediening → Verluchten

Gemotoriseerd 
ActiveVent

Verluchten

Voordelen:
 – Op aanvraag met ingebouwde warm-
tewisselaar voor continue ventilatie 
bij minimaal warmteverlies

 – Motor kan ook in onze rolluik- of Raff- 
storekast FIN-Fix Bloc geïntegreerd 
worden

 – Zonder lastig te reinigen ventilatiebui-
zen

 – Luchtcapaciteit 4-traps instelbaar,  
tot 45 m³/u bij 8 Pa

Intelligent en energiezuinig.
Onze gemotoriseerde ventilator ActiveVent zorgt ook bij gesloten raam altijd voor frisse 
lucht en voorkomt zo schimmelvorming. Hij wordt decentraal en direct op het raam aange-
bracht en kan via een afstandsbediening aangestuurd worden. Wanneer er ook een warmte-
wisselaar wordt geïnstalleerd, gaat er nauwelijks nog warmte verloren. 

Schimmel en vocht 
hebben geen kans, 
dankzij minimale conti-
nue ventilatie met onze 
energiezuinige gemo-
toriseerde ventilator 
ActiveVent. Buiten blijft 
een bescheiden afdek-
king zichtbaar.

warme lucht
koude lucht

 ← Actieve luchtuitwisseling door  

gemotoriseerde ventilator ActiveVent.



Rondom
Ook bij afwikkeling 
en service staan wij 
altijd voor u klaar.

Rondom – Altijd alles uit een hand.
Finstral staat voor innovatieve raamprofielen, de modernste glasproductie, de 
beste verwerking – voor niets minder dan het perfecte raam. Maar ons motto 
zou niet „Altijd alles uit één hand” zijn, wanneer wij er ook niet voor zouden zor-
gen dat het perfecte raam perfect bij u aankomt. Bijvoorbeeld door een netwerk 
van 1.000 competente partners met opgeleide monteurs, een hoge leverbe-
trouwbaarheid en altijd actueel bewijs van kwaliteit.
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Altijd  
ongecompliceerde
afwikkeling.

Coördinatie 
Plaatsing 
Oplevering

Altijd  
vlotte 
service.

Garanties 
Certificaten 
Klantenservice



Altijd  
ongecompliceerde
afwikkeling.

Coördinatie 
Plaatsing
Oplevering

Uw perfecte raam: 
Altijd perfect gepland 
en gemonteerd.
Wat goed begint, moet ook goed tot een einde worden 
gebracht. De kwaliteitsbelofte van Finstral houdt niet op 
bij montage en afname. Voor ons is iedere stap belang-
rijk, van planning, levering tot inbouw. Als  
betrouwbare aanspreekpartner staan wij altijd tot  
uw beschikking. 
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Rondom → Afwikkeling → Coördinatie

Altijd competent & uitgebreid: Advies en Planning. 
Aluminium buiten, hout binnen? Jaloezie of plissé? Kiep-voor-draai- of 
draaikiep-hang- en sluitwerk? Extra ventilatieopties? Is er bij de montage 
een steiger nodig? Is metselwerk noodzakelijk? Wij stellen u veel vragen en 
adviseren u volledig – van profielkeuze, accessoires tot montage. Zodat uw 
raam precies op uw eisen en wensen aansluit. Tenslotte moet het u in de 
komende decennia betrouwbaar begeleiden. 

Advies/planning

Coördinatie

Coördinatie
Wij staan u bij iedere stap terzijde, helpen u bij de keuze voor het juiste 
raam, adviseren u over de mogelijkheden van overheidsfinanciering,  
beantwoorden al uw vragen – en leveren altijd op tijd. 

Altijd informatief: overheidsfinanciering.  
Alle Europese landen bieden steunprogramma’s, 

wanneer oude, tochtige ramen door nieuwe, dichte en 
energiezuinige vervangen moeten worden. Zo bespaart u 
zowel op stookkosten als op raamkosten. Wij leggen u uit 
voor welk programma u in aanmerking komt en beperken 
de administratieve formaliteiten voor u tot een minimum. 

Altijd transparant: de offerte. 
Na uw adviesgesprek ontvangt u binnen enkele dagen een altijd 
begrijpelijke offerte, inclusief een eerste inschatting van de mogelijke 
levertijd. Alle details bespreken wij graag persoonlijk met u. 

Altijd op tijd: de levering.  
De meeste raamaanbieders leveren 

alleen dan op tijd, wanneer ze door hun 
toeleveranciers op tijd beleverd worden. 

Finstral produceert alle belangrijke 
delen zelf. Zo kunnen wij iedere week 

100 vrachtwagencombinaties laden en 
met een leverbetrouwbaarheid van 97% 

door heel Europa op pad sturen. Het kan 
nauwelijks beter. 



Finstral Planner

Montage- 
uitvoering

Plaatsing

Terugname

Plaatsing

Altijd transparant, gekwalificeerd en gecertificeerd – montage.
Wij letten erop dat iedere stap in de montage duidelijk en begrijpelijk voor u is, 
en leggen u de bediening en het onderhoud van uw nieuwe raam uit. Regelmati-
ge scholingen voor alle montagepartners zijn verplicht. Eveneens belangrijk voor 
ons: respectvol en schoon met uw woonruimtes omgaan. 

Oude raamelementen nemen wij mee terug.
Na de raamvervanging halen wij uw oude ramen 
op aanvraag binnen enkele werkdagen op en zor-
gen wij voor een vakkundige berging. 

Zo verloopt raamvervanging bij Finstral:

1. Aankomst van de monteur, bespreking van het werkverloop
Op het afgesproken tijdstip komt de monteur bij u, stelt zich (en zijn team)  
voor en bespreekt met u het werkverloop.

2. Afdekmateriaal plaatsen
Wij beschermen vloeren en meubels met afdekmaterialen.

3. Montage van de ramen
Uw nieuwe ramen worden gemonteerd. Altijd vakkundig en snel, voor welke 
montagewijze u ook kiest.

4. Uitleg van de bediening
De monteur legt u de bediening van uw ramen uit.

5. Overhandiging van gebruiks- en onderhoudshandleiding
U krijgt van de monteur bovendien een gedetailleerde gebruiks- en  
onderhoudshandleiding. 

Plaatsing
Samen met onze betrouwbare parnters zorgen wij voor een vakkundige 
inbouw van uw nieuwe raam. De certificering door ift Rosenheim bevestigt 
onze hoge montagestandaarden.
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 ↑ Reinigingsset met gebruiksaanwijzing

Rondom → Afwikkeling → Plaatsing / oplevering

Fair en plausibel.
Uiteraard rekenen wij snel en transparant af 
en zijn wij altijd persoonlijk beschikbaar voor 
verdere vragen. Samen met de rekening krijgt 
u ook een prestatieverklaring. Daarin docu-
menteren wij – zoals wettelijk voorgeschreven 
– alle kenmerken van uw nieuwe ramen en 
deuren.

Persoonlijk en direct.
Uiteraard doorlopen wij de laatste kwaliteitscontrole 
en afname samen met u. Daarbij kunt u nog vragen 
over bediening en onderhoud stellen. 

Oplevering
Overzichtelijk, eerlijk, transparant. Zo werkt Finstral vanaf het eerste  
adviesgesprek tot aan de afname en betaling. 

Afname en 
instructie

Oplevering

Rekening en 
prestatieverkla-
ring 

Oplevering
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Altijd  
vlotte 
service.

Garanties 
Certificaten 
Klantenservice

Uw perfecte raam:
garandeert lange 
functionaliteit.
Ramen en deuren worden decennialang gebruikt. 
Om deze zo lang en perfect mogelijk te laten 
functioneren, hechten wij waarde aan duurzame 
kwaliteit, die wij door onafhankelijke instituten laten 
testen. Daarom durven wij u uitgebreide garanties 
te geven. En mocht er toch iets misgaan, staat onze 
eigen servicedienst u terzijde.
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Garanties  
en certificaten
Als meest gecertificeerde raamfabrikant van Europa kunnen wij bij veel van 
onze garantievoorwaarden zelfs de wettelijke minimale eisen overtreffen. En 
omdat wij de meeste componenten zelf produceren, hebben wij de kwaliteit 
altijd onder controle. 

Altijd gegarandeerde uitvoering. 
Bij Finstral is ieder raam perfect. Duurzaam en 
kleurvast. En mocht er een defect optreden, kunt 
u uiteraard op onze omvangrijke garantie ver-
trouwen. En wel voor alle componenten van uw 
nieuwe raam. 

Rondom → Service → Garanties/certificaten

Altijd geteste kwaliteit. 
Wij beweren niet alleen dat onze producten en diensten van hoge kwaliteit zijn, wij kunnen dit ook bewijzen met 
keurmerken en certificaten – waarvan we er meer dan iedere andere raamfabrikant in Europa hebben. 

De belangrijkste certificeringen zijn:
- RAL-keurmerk meervoudig isolatieglas
- RAL-keurmerk kunststoframen-profielsystemen
- RAL-keurmerk ramen en huisdeuren
- RAL-keurmerk montage ramen en huisdeuren
- Gecertificeerde ift-kwaliteit ramen
- Gecertificeerde ift-kwaliteit huisdeuren
- Gecertificeerde kwaliteit CEKAL-isolatieglas
- NF-Bewijs van kwaliteit voor kunststof-profielen
- CSTB-Bewijs van kwaliteit voor systeem FIN-72

Keurmerken en 
gecertificeerde
kwaliteit

Garanties/ 
certificaten

Garantie-
voorwaarden

Garanties/
certificaten



EN ISO 9001

Finstral Planner

Altijd gedetailleerd: onze informatie over 
montageplanning.
Bij Finstral krijgt u bij iedere inbouw-
situatie een bouwaansluitingstekening 
met gedetailleerde informatie over het 
montageverloop en de te gebruiken mon-
tagematerialen. Wij hebben de grootste 
bibliotheek met bouwaansluitingstekenin-
gen van Europa – meer dan 700, daarvan 
circa 300 goedgekeurd door het Institut 
für Fenstertechnik Rosenheim. Ontbre-
kende bouwaansluitingen maken wij op 
aanvraag graag voor u.

Altijd op het hoogste niveau. 
Ook onze managementkwaliteit behoort tot de meest gecertificeerde van onze bran-
che. Wij laten ons continu controleren, om op lange termijn hoge kwaliteit te bieden. 

Kwaliteitsmanagement. 
Wij ontwikkelen en bouwen niet 
alleen producten, die aan de hoog-
ste eisen voldoen, wij werken ook 
zo. Het gecertificeerde kwaliteitsma-
nagement overeenkomstig DIN EN 
ISO 9001 controleert de verschillen-
de gebieden van de Finstral werkor-
ganisatie op kwaliteitscapaciteiten in 
het bedrijf. 

Werkveiligheid. 
Wie bij Finstral werkt, is veilig op zijn 
werkplek – daar streven wij naar en 
daarom sluiten wij bij de controle geen 
compromissen: overeenkomstig BS 
OHSAS 18001 certificeren wij de conti-
nue en preventieve verbetering van de 
werkveiligheid in het hele bedrijf.

Milieumanagement. 
De duurzame omgang met hulpbronnen 
ligt ons altijd na aan het hart: het gecer-
tificeerde milieumanagementsysteem 
overeenkomstig DIN EN ISO 14001 zorgt 
voor de continue en preventieve verbete-
ring van de milieugerichte diensten in het 
bedrijf.

Energiemanagement. 
Onze ramen helpen energie te bespa-
ren. Maar Finstral bespaart zelf ook 
waardevolle hulpbronnen: doordat wij 
consequent werken aan het reduceren 
van onze energiebehoefte. Het gecer-
tificeerde energiemanagementsysteem 
overeenkomstig DIN EN ISO 50001 zorgt 
voor de continue optimalisatie van het 
energieverbruik in alle fabrieken en admi-
nistratiekantoren. 

Management-
certificaten

Garanties/ 
certificaten

Certificaten

Gecontroleerde 
bouwaansluit- 
ingen
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Rondom → Service → Klantenservice

Wij blijven aan uw zijde. 
Ook na de inbouw kunt u op ons blijven vertrouwen. 
In al onze verkoopgebieden heeft Finstral een eigen 
serviceafdeling. Daarmee ondersteunen wij onze 
handelspartners en zorgen ervoor dat u bij problemen 
met het functioneren van onze producten nooit alleen 
komt te staan.

Klantenservice
Bij vragen rondom ramen en co. adviseert een vakkundige partner u altijd. 
Daarnaast staat onze eigen klantenservice voor u klaar – ook in dringende  
gevallen. En voor architecten hebben wij extra serviceaanbiedingen. 

Altijd de passende service voor grote ideeën.
Wij bieden ook architecten wat zij verwachten. Van bouwaansluitingstekening, 
certificaten tot CAD-gegevens in DWG-formaat: u krijgt alle details op aanvraag 
bij de Finstral-Architectenservice of direct in het serviceportaal voor architecten. 
Meer daarover op: www.finstral.com.

Serviceafdeling

Klantenservice 

Alles over het product.
 
Eengezinswoning? Hoofdkan-
toor? De renovatie van een 
stadsvilla? Om precies te kunnen 
plannen, heeft u exacte infor-
matie nodig – kort, bondig en 
precies samengevat. Wij voorzien 
u van alle wetenswaardigheden. 

Alles voor de planning.

Onze ramen worden altijd indi-
vidueel geproduceerd – over-
eenkomstig uw richtlijnen. Met 
knowhow en ervaring onder-
steunen wij u bij de planning. Zo 
worden er aan uw architectoni-
sche ideeën en de wensen van 
uw opdrachtgever geen grenzen 
gesteld. 

Advies door experts.
 
Als competente en betrouwba-
re partner is ons persoonlijke 
contact zeer belangrijk. Daarom 
hebben wij een eigen adviesbu-
reau voor planners en architec-
ten opgebouwd: onze getrainde 
medewerkers staan altijd voor u 
klaar. 

Finstral live beleven.

Ervaar de Finstral-belofte „Alles 
uit een hand“ live ter plaatse. U 
kunt bij een fabrieksbezoek een 
blik achter de schermen werpen 
of het effect van onze ramen bij 
bezoeken aan referentieprojecten 
ter plaatse bekijken. 



158



Is mijn perfecte raam ook in mijn lievelingskleur verkrijgbaar? Kan 
ik tussen stijlvol aluminium voor buiten en sfeervol echt hout voor 
binnen kiezen? Kan mijn raamwand ook met een glasvlak Nova 
gecombineerd worden – voor maximale transparantie? Met over 
80 vleugelvarianten in vier materialen en ontelbare kleuren biedt 
Finstral het meest complete raamassortiment van Europa. De vol-
gende pagina’s zijn bedoeld om u een overzicht te bieden. Ramen, 
schuif- en vouwdeuren – het gehele Finstral-aanbod in een tabel.

Altijd alles  
in één 
oogopslag. 
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Kunststof-raam Kunststof-Aluminium-raam Aluminium-raam
Materiaal Buiten Kunststof Aluminium Aluminium

Midden Kunststof Kunststof Kunststof

Binnen Kunststof Kunststof Aluminium

Systeem
(Diepte)

FIN-72 (72  mm) FIN-90 (90  mm) FIN-72 (80  mm) FIN-90 (98  mm) FIN-Project (78  mm*/88  mm**)

Uw 1-vleugelig (W/m2K) in 2-voudig / 3-voudig           Uw 2-vleugelig (W/m2K) in 2-voudig / 3-voudig glas met stolp

Rw Standaard (dB) / Rw Beste waarde (dB)

Raamvorm/
Vleugel-
variant

Classic-line   FIN-72 Classic-line
Kunststof-Kunststof

FIN-90 Classic-line
Kunststof-Kunststof

FIN-72 Classic-line 
Aluminium-Kunststof

FIN-Project Classic-line 
Aluminium-Aluminium

1,2 / 0,80 1,3 / 0,92 1,2 / 0,74 1,2 / 0,85 1,2 / 0,80 1,3 / 0,92 1,2 / 0,79 1,3 / 0,91w

32 (-2;-6) / 45 (-2;-6) 36 (-2;-5) / 45 (-1;-3) 32 (-2;-6) / 45 (-2;-6) 38 (-2;-6) / 44 (-1;-4)

FIN-72 Classic-line Twin
Kunststof-Kunststof

FIN-90 Classic-line Twin 
Kunststof-Kunststof

FIN-72 Classic-line Twin 
Aluminium-Kunststof

FIN-90 Classic-line Twin C 
Aluminium-Kunststof

FIN-Project Classic-line Twin 
Aluminium-Aluminium

1,0 / 0,91 1,2 / 1,1 0,99 / 0,80 1,2 / 1,0 1,0 / 0,91 1,2 / 1,1 0,99 / 0,80 1,2 / 1,0 1,1 / 0,92 1,3 / 1,1

39 (-2;-8) / 45 (-2;-7) 42 (-3;-9) / 47 (-2;-5) 39 (-2;-8) / 45 (-2;-7) 42 (-3;-9) / 47 (-2;-5) 38 (-3;-8) / 45 (-1;-6)

FIN-90 Classic-line Twin N 
Aluminium-Kunststof

0,99 / 0,80 1,2 / 1,0

42 (-3;-9) / 47 (-2;-5)

FIN-Project Classic-line Cristal Twin 
Aluminium-Aluminium

- / 1,0 - / -

40 (-3;-10) / 42 (-3;-9)

Slim-line FIN-72 Slim-line 
Kunststof-Kunststof

FIN-90 Slim-line Cristal 
Kunststof-Kunststof

FIN-72 Slim-line 
Aluminium-Kunststof

FIN-90 Slim-line Cristal C 
Aluminium-Kunststof

1,3 / 0,89 1,3 / 1,0 - / 0,80 - / 0,92 1,3 / 0,89 1,3 / 1,0 - / 0,80 - / 0,92

32 (-2;-6) / 43 (-2;-6) 40 (-2;-6) / 42 (-2;-6) 32 (-2;-6) / 43 (-2;-6) 40 (-2;-6) / 42 (-2;-6)

FIN-90 Slim-line Cristal N 
Aluminium-Kunststof

- / 0,80 - / 0,92

40 (-2;-6) / 42 (-2;-6)

Step-line FIN-72 Step-line 
Kunststof-Kunststof

FIN-90 Step-line 
Kunststof-Kunststof

FIN-72 Step-line 
Aluminium-Kunststof

FIN-90 Step-line C 
Aluminium-Kunststof

FIN-Project Step-line 
Aluminium-Aluminium

1,3 / 1,1 1,3 / 1,2 1,2 / 0,74 1,2 / 0,85 1,3 / 1,1 1,3 / 1,2 1,1 / 0,74 1,1 / 0,85 1,2 / - 1,3 / -

32 (-2;-6) / 43 (-2;-6) 36 (-2;-5) / 45 (-1;-3) 32 (-2;-6) / 43 (-2;-6) 36 (-2;-5) / 45 (-1;-3) 38 (-2;-6) / 40 (-3;-8)

FIN-90 Step-line N 
Aluminium-Kunststof

1,1 / 0,74 1,1 / 0,85

36 (-2;-5) / 45 (-1;-3)

FIN-Project Step-line Cristal 
Aluminium-Aluminium

- / 0,84 - / 0,97

40 (-2;-6) / 42 (-2;-6)

Ferro-line FIN-Project Ferro-line 
Aluminium-Aluminium

1,2 / 0,79 1,3 / 0,91

38 (-2;-6) / 44 (-1;-4)

Nova-line FIN-72 Nova-line 
Kunststof-Kunststof

FIN-90 Nova-line
Kunststof-Kunststof

FIN-72 Nova-line 
Aluminium-Kunststof

FIN-90 Nova-line C
Aluminium-Kunststof

FIN-Project Nova-line 
Aluminium-Aluminium

1,2 / - 1,3 / - - / 0,79 - / 0,9 1,2 / - 1,3 / - - / 0,79 - / 0,9 1,2 / 0,81 1,3 / 0,94

30 (-2;-6) / 38 (-3;-7) 35 (-2;-6) / 45 (-1;-3) 30 (-2;-6) / 38 (-3;-7) 35 (-2;-6) / 45 (-1;-3) 38 (-2;-6) / 41 (-3;-7)

FIN-90 Nova-line N 
Aluminium-Kunststof

- / 0,79 - / 0,9

35 (-1;-6) / 45 (-1;-3)

FIN-90 Nova-line Plus 
Kunststof-Kunststof

FIN-90 Nova-line Plus C 
Aluminium-Kunststof

FIN-Project Nova-line Plus 
Aluminium-Aluminium

- / 0,72 - / 0,87 - / 0,72 - / 0,87 - / 0,79 - / 0,94

35 (-2; -6) / 44 (-2; -5) 35 (-2; -6) / 44 (-2; -5) 37 (-2;-6) / 43 (-2;-6)

FIN-90 Nova-line Plus N 
Aluminium-Kunststof

- / 0,72 - / 0,87

35 (-2; -6) / 44 (-2; -5)

FIN-90 Nova-line Twin 
Kunststof-Kunststof

FIN-90 Nova-line Twin C 
Aluminium-Kunststof

FIN-Project Nova-line Twin 
Aluminium-Aluminium

1,0 / 0,83 1,2 / 1,0 1,0 / 0,83 1,2 / 1,0 1,1 / 0,90 1,3 / 1,1

40 (-2;-7) / 44 (-2;-7) 40 (-2;-7) / 44 (-2;-7) 40 (-2;-8) / 45 (-3;-10)

FIN-90 Nova-line Twin N 
Aluminium-Kunststof

1,0 / 0,83 1,2 / 1,0

40 (-2;-7) / 44 (-2;-7)

FIN-Project Nova-line Cristal Twin
Aluminium-Aluminium

- / 0,98 - / -

npd

Bescherming Standaard Inbraak-
werendheidsklasse

2 Veiligheid-vergrendelings-
punten

4 Veiligheid-vergrendelings-
punten

2 Veiligheid-vergrendelings-
punten

4 Veiligheid-vergrendelingspunten Omlopende veiligheid-vergrendelings-
punten max. elke 850 mm

Kleur /
oppervlak

Buiten 10 Kunststof-Kleuren 9 Kunststof-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren

Binnen 10 Kunststof-Kleuren 9 Kunststof-Kleuren 10 Kunststof-Kleuren 9 Kunststof-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren
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Hout-Aluminium-raam Hout-Kunststof-raam ForRes-Aluminium-raam Schuifraam en deur
Aluminium Kunststof Aluminium Kunststof Aluminium

Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Hout Hout ForRes Kunststof Kunststof

FIN-Project (78  mm1 / 95  mm2) FIN-Ligna  (92  mm) FIN-Ligna  (84  mm) FIN-Project  (95  mm) FIN-Scroll (144 mm) FIN-Scroll (157 mm)

Uw 1-vleugelig (W/m2K) in 2-voudig / 3-voudig           Uw 2-vleugelig (W/m2K) in 2-voudig / 3-voudig glas met stolp Uw 1-vleugelig (W/m2K) in 2-voudig / 3-voudig

Rw Standaard (dB) / Rw Beste waarde (dB) Rw Standaard (dB) / Rw Beste waarde (dB)

FIN-Project Classic-line
Aluminium-Hout

FIN-Project Classic-line
Aluminium-ForRes

1,2 / 0,79 1,3 / 0,91 1,2 / 0,79 1,3 / 0,91

38 (-2;-6) / 44 (-1;-4) 38 (-2;-6) / 44 (-1;-4)

FIN-Project Classic-line Twin 
Aluminium-Hout

FIN-Project Classic-line Twin 
Aluminium-ForRes

1,1 / 0,92 1,3 / 1,1 1,1 / 0,92 1,3 / 1,1

38 (-3;-8) / 45 (-1;-6) 38 (-3;-8) / 45 (-1;-6)

FIN-Project Classic-line Cristal Twin 
Aluminium-Hout

FIN-Project Classic-line Cristal Twin 
Aluminium-ForRes

- / 1,0 - / -  - / 1,0 - / -

40 (-3;-10) / 42 (-3;-9) 40 (-3;-10) / 42 (-3;-9)

FIN-Ligna Slim-line 
Aluminium-Hout

FIN-Ligna Slim-line
Kunststof-Hout

FIN-Scroll Slim-line
Kunststof-Kunststof

FIN-Scroll Slim-line
Aluminium-Kunststof

1,2 / 0,84 1,3 / 0,98 1,2 / 0,84 1,3 / 0,98 1,3 / 1,1 1,3 / 1,2 1,3 / 1,1 1,4 / 1,2

npd npd npd npd

FIN-Ligna Slim-line Cristal
Aluminium-Hout

FIN-Ligna Slim-line Cristal
Kunststof-Hout

 - / 0,82 - / -  - / 0,82 - / -

npd npd

FIN-Ligna Slim-line Twin
Aluminium-Hout

FIN-Ligna Slim-line Twin
Kunststof-Hout

- / - - / - - / - - / -

npd npd

FIN-Project Step-line 
Aluminium-Hout

FIN-Project Step-line 
Aluminium-ForRes

1,2 / - 1,3 / -  1,2 / - 1,3 / -

38 (-2;-6) / 40 (-3;-8) 38 (-2;-6) / 40 (-3;-8)

FIN-Project Step-line Cristal
Aluminium-Hout

FIN-Project Step-line Cristal
Aluminium-ForRes

- / 0,84 - / 0,97 - / 0,84 - / 0,97

npd npd

FIN-Project Ferro-line
Aluminium-Hout

FIN-Project Ferro-line
Aluminium-ForRes

1,2 / 0,79 1,3 / 0,91 1,2 / 0,79 1,3 / 0,91

38 (-2;-6) / 44 (-1;-4) 38 (-2;-6) / 44 (-1;-4)

FIN-Project Nova-line 
Aluminium-Hout

1,2 / 0,81 1,3 / 0,94

38 (-2;-6) / 41 (-3;-7)

FIN-Project Nova-line Plus 
Aluminium-Hout

FIN-Project Nova-line Plus
Aluminium-ForRes

- / 0,79 - / 0,94 - / 0,79 - / 0,94

37 (-2;-6) / 43 (-2;-6) 37 (-2;-6) / 43 (-2;-6)

FIN-Project Nova-line Twin
Aluminium-Hout

FIN-Ligna Nova-line Twin
Aluminium-Hout

FIN-Ligna Nova-line Twin
Kunststof-Hout

FIN-Project Nova-line Twin 
Aluminium-ForRes

1,1 / 0,90 1,3 / 1,1 - / - - / - - / - - / - 1,1 / 0,90 1,3 / 1,1

40 (-2;-8) / 45 (-3;-10) npd npd 40 (-2;-8) / 45 (-3;-10)

FIN-Project Nova-line Cristal Twin
Aluminium-Hout

FIN-Project Nova-line Cristal Twin 
Aluminium-ForRes

 - / 0,98 - / -  - / 0,98 - / -

npd npd

Omlopende veiligheid-vergrende-
lingspunten max. elke 850 mm

Omlopende veiligheid-vergrende-
lingspunten max. elke 850 mm

Omlopende veiligheid-vergrende-
lingspunten max. elke 850 mm

Omlopende veiligheid-vergrende-
lingspunten max. elke 850 mm

minimaal 2 veiligheids-
vergrendelingspunten

minimaal 2 veiligheids-
vergrendelingspunten

230 Aluminium-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 10 Kunststof-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 10 Kunststof-Kleuren 10 Kunststof-Kleuren

6 klassieke kleuren in zachthout
8 moderne kleuren in hard hout

6 klassieke kleuren in zachthout
8 moderne kleuren in hard hout

6 klassieke kleuren in zachthout
8 moderne kleuren in hard hout

6 ForRes kleuren 10 Kunststof-Kleuren 10 Kunststof-Kleuren
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Hefschuifdeuren en ramen
Materiaal Buiten Kunststof Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Midden Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Innen Binnen Kunststof Kunststof Aluminium Hout ForRes

Systeem
(Diepte)

FIN-Slide (144  mm) FIN-Slide (157  mm) FIN-Slide (168  mm) FIN-Slide (168  mm) FIN-Slide (168  mm)

Uw 1-vleugelig (W/m2K) in 2-voudig / 3-voudig           Uw 2-vleugelig (W/m2K) in 2-voudig / 3-voudig glas met stolp

Rw Standaard (dB) / Rw Beste waarde (dB)

Raamvorm/
Vleugel-
variant

Classic-line   FIN-Slide Classic-line 
Kunststof-Kunststof

FIN-Slide Classic-line 
Aluminium-Kunststof

FIN-Slide Classic-line 
Aluminium-Aluminium

1,3 / 0,85 1,3 / 0,95 1,3 / 0,85 1,3 / 0,99 1,4 / 0,95 1,5 / 1,1

npd / 43 (-1;-5) npd / 43 (-1;-5) npd

Slim-line FIN-Slide Slim-line 
Aluminium-Hout

FIN-Slide Slim-line 
Aluminium-ForRes

1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1

npd npd

FIN-Slide Slim-line Cristal 
Aluminium-Kunststof

FIN-Slide Slim-line Cristal 
Aluminium-Aluminium

FIN-Slide Slim-line Cristal 
Aluminium-Hout

FIN-Slide Slim-line Cristal 
Aluminium-ForRes

1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1

npd npd npd npd

Step-line

Ferro-line

Nova-line FIN-Slide Nova-line Plus
Aluminium-Aluminium

FIN-Slide Nova-line Plus
Aluminium-Hout

FIN-Slide Nova-line Plus 
Aluminium-ForRes

1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1 1,3 / 0,91 1,5 / 1,1

npd npd npd

Bescherming Standaard Inbraak-
werendheidsklasse

minimaal 2 veiligheids-
vergrendelingspunten

minimaal 2 veiligheids-
vergrendelingspunten

minimaal 2 veiligheids-
vergrendelingspunten

minimaal 2 veiligheids-
vergrendelingspunten

minimaal 2 veiligheids-
vergrendelingspunten

Kleur /
oppervlak

Buiten 10 Kunststof-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren

Binnen 10 Kunststof-Kleuren 9 Kunststof-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 6 klassieke kleuren in zachthout
8 moderne kleuren in hard hout

6 ForRes kleuren
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Vouwdeuren Raamwanden
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

Aluminium Hout Kunststof Aluminium Hout ForRes

FIN-Fold (88  mm) FIN-Fold (100  mm) FIN-Vista (von 157 mm bis 193 mm) FIN-Vista (von 169 mm bis 193 mm) FIN-Vista (von 169 mm bis 193 mm) FIN-Vista (von 169 mm bis 193 mm)

Uw 1-vleugelig (W/m2K) in 2-voudig / 3-voudig

Rw Standaard (dB) / Rw Beste waarde (dB)

FIN-Vista 
Aluminium-Kunststof
Modulair vliesgevelsysteem
voor raamwanden
combineerbaar met alle ramen, 
schuif- en vouwdeuren

FIN-Vista 
Aluminium-Aluminium
Modulair vliesgevelsysteem
voor raamwanden
combineerbaar met alle ramen, 
schuif- en vouwdeuren

FIN-Vista 
Aluminium-Hout
Modulair vliesgevelsysteem
voor raamwanden
combineerbaar met alle ramen, 
schuif- en vouwdeuren

FIN-Vista 
Aluminium-ForRes
Modulair vliesgevelsysteem
voor raamwanden
combineerbaar met alle ramen, 
schuif- en vouwdeuren

FIN-Fold Slim-line
Aluminium-Aluminium

FIN-Fold Slim-line
Aluminium-Hout

1,4 / - 1,4 / -

npd npd

FIN-Fold Nova-line Plus
Aluminium-Aluminium

FIN-Fold Nova-line Plus
Aluminium-Hout

1,4 / 0,97 1,4 / 0,97

npd npd

minimaal 2 veiligheids-
vergrendelingspunten

minimaal 2 veiligheids-
vergrendelingspunten

230 Aluminium-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren

230 Aluminium-Kleuren 6 klassieke kleuren in zachthout
8 moderne kleuren in hard hout

9 Kunststof-Kleuren 230 Aluminium-Kleuren 6 klassieke kleuren in zachthout
8 moderne kleuren in hard hout

6 ForRes-Farben
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Sinds 1969: 
altijd aan 
uw zijde. 

Finstral bouwt ramen met kunststof kern.  
En dat al 50 jaar lang.

Waarom onze ramen bijzonder zijn? Omdat we bij 
Finstral alles zelf maken. Van de ontwikkeling van de 
profielen, tot de eigen productie en de montage - bij 
ons krijgt u altijd alles uit één hand. Finstral is in heel 
Europa actief als ramenproducent met 1.400 werkne-
mers en 1.000 handelspartners in 14 landen. De hoofd-
zetel van het familiebedrijf bevindt zich nog steeds in 
Unterinn bij Bozen. Op 14 productielocaties ontwikkelt 
en produceert Finstral ramen, deuren en veranda’s. 
In ontelbare varianten, maar altijd met een kern van 
kunststof. 
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 4. Raamfabricage 
Finstral bouwt al 50 jaar lang ramen. Wat tot de dag van vandaag 
niet is veranderd: onze hoge kwaliteitseisen. Voor een altijd perfect 
raam lassen wij vier passende profielstangen aan elkaar tot een 
raam. Dan volgt de montage van hang- en sluitwerk en veilig-
heidsvergrendelingen – altijd individueel volgens de wensen van 
de klant. Raamvleugels en glas worden verlijmd en vormen zo een 
sterke eenheid met het hoogste bediencomfort. Na een afsluitende 
kwaliteitscontrole verlaat het perfecte raam onze fabriek. 

 2. Profielfabricage  
Profielen? Maken wij ook zelf. Zo hebben wij volledige vormge-
vingsvrijheid bij kleuren en oppervlakken en kunnen wij u voor onze 
kunststofprofielen verschillende wit- en grijstinten aanbieden – altijd 
volledig geverfd. Structureringen en satineringen brengen wij direct 
op het profiel aan: dat maakt onze oppervlakken uniek, hoogwaar-
dig en duurzaam.

Altijd alles 
uit één hand.
Welke fases een raam doorloopt tot het bij u thuis 
wordt ingebouwd? Zes! Waarom wij dat zo zeker 
weten? Omdat wij alles zelf maken – in onze eigen 
werkplaatsen. 

 3. Isolatieglasfabricage
Uiteraard fabriceren wij ook zelf 
het glas. In moderne werkplaat-
sen produceren wij isolatieglas 
en gehard veiligheidsglas van 
de allerhoogste kwaliteit. Alleen 
dan voldoet het glas aan alle 
eisen. Pas na meerdere interne 
en externe kwaliteitscontroles 
stellen wij uit maximaal drie 
ruiten een isolatieglas samen. 

 5. Logistiek 
Wanneer de productie klaar is, leveren wij het raam vanuit een 
Finstral-fabriek direct bij u thuis – altijd precies op de afgesproken 
dag. Voor ieder product is er een individuele, digitaal aangestuurde 
productieorder. Zo kunnen wij een leverbetrouwbaarheid van 97% 
garanderen.

 6. Inbouw 
Ontwikkeling, productie, inbouw en service – Finstral levert 

een totaalpakket. Onze montagekwaliteit wordt door het 
Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) zorgvuldig, volgens 

de strengste criteria, getoetst. Daartoe behoren absolute 
stiptheid, een uiterst zorgvuldige inbouw en natuurlijk ook 

een altijd luisterend oor voor alle vragen over de ramen.  

 1. Ontwikkeling 
Om altijd een perfecte kwaliteit te kunnen garanderen, geven wij 
van begin af aan niets uit handen – van de perfecte PVC-samenstel-
ling tot aan isolatieglasproductie. We houden ons ook met systee-
montwikkeling bezig: met deskundigheid uit productie, verkoop en 
montage. Zo ontstaan qua vorm, functie en kleur perfect op elkaar 
afgestemde raamsystemen – en voortdurend nieuwe, innovatieve 
producten onder de hoogste kwaliteitsstandaarden.

De onderneming
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Trefwoordenregister.

A
Aanslagdichting Midden → Isolatie → Dichtheid 91
Aansluiting Midden → Aansluiting 92

Rondom → Afwikkeling → Plaatsing 152
Afdichting Midden → Aansluiting → Afdichting 99
Afsluitbare greep Binnen → Bediening → Veilige bediening 142

Binnen → Vormgeving → Grepen 120
Buiten → Bescherming → Inbraak 58

Afstandhouder Midden → Isolatie → Warmte/koude 86
Alarm Binnen → Bediening → Bedieningsgemak 141

Binnen → Bescherming → Inbraak 59
Aluminium Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak 108

Binnen → Vormgeving → Materiaal 103
Buiten → Vormgeving → Kleur/oppervlak 24
Buiten → Vormgeving → Materiaal 21

Architectenservice Rondom → Service → Klantenservice 157

B
Balkondeur Binnen → Bediening → Openingswijzen 133
Barierrevrij Binnen → Bediening → Openingswijzen 135
Binnenluiken Buiten → Bescherming → Zon/hitte 73
Blokkader Buiten → Vormgeving → Raamvorm 43
Bodysafe veilig-
heidsglas (ESG)

Binnen → Bediening → Veilige bediening 143

Boorbeveiliging Buiten → Bescherming → Inbraak 59
Bouwdiepte Midden → Isolatie → Warmte/koude 84

Productoverzicht 160
Bovenlicht Binnen → Bediening → Openingswijzen 126

C
Certificaten Rondom → Service → Garanties/certificaten  155
Classic-line Buiten → Vormgeving → Kadervorm 28
Cristal Binnen → Vormgeving → Kadervorm 116

D
dB-waarde Midden → Isolatie → Geluid 88

Productoverzicht 160
Design Binnen → Vormgeving 102

Buiten → Vormgeving 20
Deurkruk Binnen → Vormgeving → Grepen  120
Dichtheid Midden → Isolatie → Dichtheid  90
Dichting Midden → Isolatie → Dichtheid  91

Midden → Isolatie → Geluid  88
Draaideur Binnen → Bediening → Openingswijzen  128
Draai-kiep Binnen → Bediening → Openingswijzen  126
Drievoudig  
isolatieglas 

Midden → Isolatie → Warmte/koude  86 
Productoverzicht  160

Drukknop Binnen → Bediening → Veilige bediening  142
Binnen → Vormgeving → Grepen  122

F
Ferro-line Buiten → Vormgeving → Raamvorm  36
FIN-72 Midden → Isolatie → Warmte/koude  84

Productoverzicht  160
FIN-90 Midden → Isolatie → Warmte/koude  84

Productoverzicht  160
FIN-Fix Midden → Aansluiting → Montagewijze  94
FIN-Fix Bloc Buiten → Bescherming → Zon/hitte  65
FIN-Fold Binnen → Bediening → Openingswijzen  139

Productoverzicht  160
FIN-Ligna Midden → Isolatie → Warmte/koude  84

Productoverzicht  160
FIN-Project Midden → Isolatie → Warmte/koude  84

Productoverzicht  160
FIN-Scroll Binnen → Bediening → Openingswijzen  133 

Productoverzicht  160
FIN-Slide Binnen → Bediening → Openingswijzen  138

Productoverzicht  160

FIN-Vista Buiten → Vormgeving → Raamvorm  45
Productoverzicht  160

ForRes Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak  105
Binnen → Vormgeving → Materiaal  103

G
Gelijkliggend Binnen → Vormgeving → Kadervorm  114, 116
Geluidswering Midden → Isolatie → Geluid  88
Gestructureerd  
oppervlak

Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak  106 
Buiten → Vormgeving → Kleur/oppervlak  22

Glad 
oppervlak

Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak  106
Buiten → Vormgeving → Kleur/oppervlak  22

Glasgevel Buiten → Vormgeving → Raamvorm  45
Glashoek Binnen → Vormgeving → Kadervorm  119

Buiten → Vormgeving → Raamvorm  45
Glaslat Binnen → Vormgeving → Kadervorm  115
Glasstijlen Buiten → Vormgeving → Raamvorm  46
Glasstolp Buiten → Vormgeving → Raamvorm  41
Greep Binnen → Vormgeving → Grepen  120

H
Hout Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak  110

Binnen → Vormgeving → Materiaal  103
Houtdecor Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak  106

Buiten → Vormgeving → Kleur/oppervlak  22
Houtdecor 
(Aluminium)

Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak  109
Buiten → Vormgeving → Kleur/oppervlak  26

Houtdecor (PVC) Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak  107
Buiten → Vormgeving → Kleur/oppervlak  22

I
Inbraakwerendheid Buiten → Bescherming → Inbraak  57
Insectenwering Buiten → Bescherming → Insecten  78
Instituut voor raam-
techniek Rosen-
heim (ift)

Midden → Aansluiting → Afdichting  99
Midden → Aansluiting → Montagewijze  93
Rondom → Service → Garanties/certificaten  155

Isolatie Midden → Isolatie  82
Isolatieglas Midden → Isolatie → Warmte/koude  86 
Isolatiewaarde Midden → Isolatie → Warmte/koude  83

Productoverzicht  160 

J
Jaloezieën Buiten → Bescherming → Zon/hitte  67

K
Kader Buiten → Vormgeving → Raamvorm  43
Kinderbescherming Binnen → Bediening → Veilige bediening  142
Kunststof Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak  106

Binnen → Vormgeving → Materiaal  103
Buiten → Vormgeving → Kleur/oppervlak  22
Buiten → Vormgeving → Materiaal  21
Midden → Isolatie → Warmte/koude  83

L
Lamelluiken Buiten → Bescherming → Zon/hitte  72
Lichtdoorlatend-
heid

Buiten → Bescherming → Zon/hitte  61
Midden → Isolatie → Warmte/koude  87

Luiken Buiten → Bescherming → Zon/Hitte  69

M
Matglas Buiten → Bescherming → Inkijk  76
Melkglas Buiten → Bescherming → Inkijk  76
Metallic-effect Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak  109

Buiten → Vormgeving → Kleur/oppervlak  25
Middendichting Midden → Isolatie → Dichtheid  90
Montagewijze Midden → Aansluiting → Afdichting  99

Midden → Aansluiting → Montagewijze  93
Motorbediening Binnen → Bediening → Bedieningsgemak  141
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Trefwoordenregister

Van A tot Z

Motorgestuurde 
ventilatie

Binnen → Bediening → Verluchten  146

Multiprotect veilig-
heidsglas (VSG)

Binnen → Bediening → Veilige bediening  143
Buiten → Bescherming → Inbraak  59

N
Nova-line Binnen → Vormgeving → Kadervorm  116

Buiten → Vormgeving → Raamvorm  40

O
Ornamentglas Buiten → Bescherming → Inkijk  76
Oudbouw Midden → Vormgeving → Stijlelementen  55
Overzetmontage Midden → Aansluiting → Montagewijze  96

P
P2A Binnen → Bediening → Veilige bediening  143

Buiten → Bescherming → Inbraak  59
P4A Binnen → Bediening → Veilige bediening  143

Buiten → Bescherming → Inbraak  59
P5A Binnen → Bediening → Veilige bediening  143

Buiten → Bescherming → Inbraak  59
Paddenstoelnok-
ken

Buiten → Bescherming → Inbraak  57

Panelen Buiten → Vormgeving → Stijlelementen  52
Plaatsing Midden → Aansluiting 92

Rondom → Afwikkeling → Plaatsing  152
Prekader Buiten → Bescherming → Zon/hitte  67

Midden → Aansluiting → Montagewijze  94
PVC Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak  106

Binnen → Vormgeving → Materiaal  103
Buiten → Vormgeving → Kleur/oppervlak  22
Buiten → Vormgeving → Materiaal  21
Midden → Isolatie → Warmte/koude  83

R
Raamvouwventi-
latie

Binnen → Vormgeving → Verluchten  146

Raamdeur Binnen → Bediening → Openingswijzen  128
Raamsensor Binnen → Bediening → Bedieningsgemak  141

Buiten → Bescherming → Inbraak  59
Raamwand Buiten → Vormgeving → Raamvorm  46
Raamwand-  
systeem

Buiten → Vormgeving → Raamvorm  46

Raamloos  
draaideel

Binnen → Vormgeving → Kadervorm  116
Buiten → Vormgeving → Raamvorm  38

Raamoverdekkend 
glas

Binnen → Vormgeving → Kadervorm  116

Raffstore Buiten → Bescherming → Zon/Hitte  66
RAL-kleuren Binnen → Vormgeving → Kleur/oppervlak  108

Buiten → Vormgeving → Kleur/oppervlak  24
Ramen/draaidelen Binnen → Vormgeving → Kadervorm  114

Buiten → Vormgeving → Kadervorm  27
RC 2 Buiten → Bescherming → Inbraak  58
Recyclage Binnen → Vormgeving → Materiaal  104

Buiten → Vormgeving → Materiaal  21
Midden → Isolatie  83

Renovatie Midden → Aansluiting → Montagewijze  93
Rondom → Afwikkeling → Plaatsing  152

Roeden Buiten → Vormgeving → Stijlelementen  52
Rolluiken Buiten → Bescherming → Zon/Hitte  64

Rondbogen Binnen → Vormgeving → Kadervorm  118

S
Scharnieren Binnen → Vormgeving → Scharnieren  122
Schroevendraaier Buiten → Bescherming → Inbraak  57
Schuifdeur Binnen → Bediening → Openingswijzen  132
Schuifluiken Buiten → Bescherming → Zon/hitte 74
Schuifraam Binnen → Bediening → Openingswijzen  127
Schuine ramen Binnen → Vormgeving → Kadervorm  119

Sensor Binnen → Bediening → Bedieningsgemak  141
Buiten → Bescherming → Inbraak  59

Servicedienst Rondom → Service → Klantenservice  157
Slim-line Buiten → Vormgeving → Raamvorm  32
Stalen raam Buiten → Vormgeving → Raamvorm  36
Step-line Buiten → Vormgeving → Raamvorm  34

T
Terrasdeur Binnen → Bediening → Openingswijzen  128
Textielverduiste-
ring

Buiten → Bescherming → Zon/hitte  68

Tweevoudig isola-
tieglas (HR++)

Midden → Isolatie → Warmte/koude  86
Productoverzicht  160

Twin Buiten → Bescherming → Zon/hitte  62
Buiten → Vormgeving → Raamvorm  40

U
U-waarde Midden → Isolatie → Warmte/koude  82

Productoverzicht  160

V
Valbeveiliging Binnen → Bediening → Bedieningsgemak  141
Vast glas Binnen → Vormgeving → Kadervorm  119

Buiten → Bescherming → Inbraak  57
Veiligheid Binnen → Bediening → Veilige bediening  142

Buiten → Bescherming → Inbraak  57
Veiligheidsha,h- e,n 
sluitwerk

Buiten → Bescherming → Inbraak  58

Veiligheidsglas Binnen → Bediening → Veilige bediening  143
Buiten → Bescherming → Inbraak  59

Vensterbank Binnen → Vormgeving → Accessoires  123
Ventilatiefuncties Binnen → Bediening → Verluchten  144
Vervanging Midden → Aansluiting → Montagewijze  96

Rondom → Afwikkeling → Plaatsing  152
Vlake dorpel Binnen → Bediening → Openingswijzen  138
Vlakverzet Binnen → Vormgeving → Kadervorm  114, 116
Volledig glas Binnen → Vormgeving → Kadervorm  116

Buiten → Vormgeving → Kadervorm  38
Voorzetraam Buiten → Bescherming → Zon/hitte  62

Buiten → Vormgeving → Kadervorm  40
Vouwluiken Buiten → Bescherming → Zon/hitte  69

W
Warmte/Koude Midden → Isolatie → Warmte/koude  86 
Warmte-isolatie Midden → Isolatie → Warmte/koude  83

Productoverzicht  160
Warmtewering Buiten → Bescherming → Zon/hitte  61 

Z
Zichtwering Buiten → Bescherming → Inkijk  76
Zonwering Buiten → Bescherming → Zon/hitte  60



Altijd klaar voor u. 
Wij kijken uit naar uw  
oproep of bezoek.
U wilt uw droom van een raam verwezenlijken? 
Wij adviseren u vrijblijvend. En ondersteunen u bij de planning. 

Finstral Studio Unterinn
Hoofdkwartier met 600 m²
tentoonstelling bij Bozen

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italien

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/unterinn

Finstral-Studio in uw buurt: 
finstral.com/handelspartnerzoeker

Telefoonnummers en E-Mail:
België: 0800 99801
E-Mail: finstral@finstral.com

Copyright
© Finstral AG, Unterinn/Ritten, 2018
Alle rechten voorbehouden.

Finstral profi-check is een geregistreerd beeldmerk van de onderneming Finstral AG.
Het begrip Finstral is een geregistreerd woordmerk van de onderneming Finstral AG.
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Door het drukprocedé zijn kleurafwijkingen ten opzichte 
van de originele producten mogelijk. De afbeeldingen en beschrijvingen van de producten in de 
prospectussen zijn louter indicatief.  Een eventuele afwijking van het geleverde product ten opzichte van 
promotiemateriaal vormt geen gebrek noch een afwijking, aangezien alleen de bestelling als maatstaf 
gehanteerd kan worden.

Kijkje in Finstral Studio Unterinn bij Bozen


