Meer ruimte.
Meer leven.
De Altijd-Tuin.
Het hele jaar door bruikbaar. Veranda’s van Finstral.

Voorwoord

Zomer? Winter?
Altijd-Tuin!
U houdt van de natuur en zou graag zo veel mogelijk tijd in uw tuin doorbrengen? U
had graag meer woonruimte en denkt na over een aanbouw? Dan droomt u van een
veranda!
Een veranda, die uw huis een architectonische meerwaarde geeft. Een veranda, die zo
perfect geïsoleerd is, dat u hem als volwaardige woonruimte 365 dagen per jaar kunt
gebruiken.
Niet alle dromen kunnen werkelijkheid worden – de droom van een perfecte veranda
echter wel. Daar zorgen wij voor. Hoe? Met enthousiasme, competentie en ervaring.
Ramen bouwen wij al 50 jaar, veranda’s sinds 30 jaar. Wij bij Finstral weten dus
wat we doen. En omdat wij de hoogste eisen stellen, maken wij consequent alles
zelf – van ontwikkeling, fabricage tot montage. Wat betekent dat voor u? Maximale
vormgevingsvrijheid, de hoogste kwaliteit en een perfecte service.
Laat u zich door ons inspireren, voordat u uw eigen Altijd-Tuin samenstelt – wij laten
u zien, hoe veelzijdig u de veranda kunt gebruiken (pagina 6). Van buitenzijde, kern,
binnenzijde tot rondom:
De Finstral Planner toont niet alleen alle vormgevingsopties, maar helpt u ook bij de
samenstelling van uw gedroomde Altijd-Tuin (Pag. 26). Plat dak, glazen dak, afdak?
Alles is mogelijk.
Alleen bij de kunststof kern valt er niets te onderhandelen: deze garandeert een
optimale isolatie en maakt van Finstral-veranda’s uw Altijd-Tuin, die u werkelijk het
hele jaar door kunt gebruiken.
Wij verheugen ons erop, u te mogen begeleiden!
Altijd met vriendelijke groeten,
Luis Oberrauch en Joachim Oberrauch
Directie
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365 dagen
Meer leven.
Wat maakt een veranda tot een
Altijd-Tuin, waarin men werkelijk
het hele jaar kan doorbrengen?
Zou het niet mooi zijn, om het hele jaar buiten te kunnen zijn – welk jaargetijde het ook is? Iedere
dag meer ruimte te hebben? Een Altijd-Tuin kunt u 365 dagen per jaar als woonruimte gebruiken
– of het nu sneeuwt, regent of zonnig is. Dat onderscheidt Finstral-veranda’s van zogenoemde
koude veranda’s, die geen constant binnenklimaat garanderen en daarom slechts bij milde
temperaturen aangenaam zijn. De constructie van onze veranda's daarentegen is absoluut dicht en
optimaal geïsoleerd, zodat u een volwaardige ruimte erbij wint. En als u uw Altijd-Tuin handig als
bufferruimte plant, bespaart u ook nog eens energiekosten.

De koude veranda
- Gebruik slechts in lente en herfst
mogelijk
- sterke temperatuurschommelingen door
onvoldoende geïsoleerde constructie en
slecht geïsoleerd enkelglas.
- Tocht of waterinlaat bij slagregen door
ondichte constructie.
- Geen relevante waardestijging van het
onroerend goed.
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Lagere aanschafkosten
– maar slechts
beperkt bruikbaar.

Inspiratie

De Altijd-Tuin
- Gegarandeerd gebruik het hele jaar door
- Constante binnentemperatuur door
warmteisolerende proﬁelen en isolatieglas
- Betrouwbare bescherming tegen wind
en geluid door hoge dichtheid van de
proﬁelen
- Waardestijging van het onroerend goed
door extra woonruimte.

Hogere
aanschafkosten–
maar hele jaar
door bruikbaar.
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365 dagen
Natuurschouwspel.
Midden september. De nachten zijn koel, de dagen nog heerlijk warm. Geen
lawaai, geen bedrijvigheid, zondagmiddag. In de veranda wacht uw lievelingsstoel. Uw plek in het groen. U luistert naar de vogels, beleeft plezier aan
de bloemenpracht en ontdekt de eerste gekleurde blaadjes. Zon en wolken
wisselen elkaar af, maar hier in de Altijd-Tuin merkt men niets van de frisse
wind. Zou het niet mooi zijn, om iedere dag buiten te kunnen zijn – los van
wat voor weer het is?
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Inspiratie

8–9

Dicht bij de natuur.
Vlakke drempels en grote
deuropeningen heffen vooral
in de zomer de grens tussen
binnen en buiten op – en zo
breidt de woonkamer zich
naar de tuin uit…

Binnen? Buiten?
Grenzen heffen elkaar op.

Inspiratie

Altijd groen.
Buiten in de tuin wordt het herfst en
winter…maar niet in de Altijd-Tuin. Hier
binnen zorgen constant gelijkblijvende
temperaturen en het vele licht ervoor,
dat ook zeldzame planten het hele jaar
door kunnen groeien en bloeien.

Altijd individueel.
Altijd passend.

Materiaalvrijheid.
Binnen wit kunststof en aan de
buitenkant donker aluminium? Wat
betreft materiaal- en kleurkeuze bent
u volledig vrij en kunt u individueel
combineren. U bepaalt wat bij de
architectuur van het huis en bij de
stijl van uw inrichting past.
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365 dagen
Speelweide.
Wanneer indianen op grote berenjacht gaan, wordt de kinderkamer
al snel te klein. Waar moet de tipi opgebouwd worden? En waar staan
de paarden? Straks komen ook nog de kinderen uit de buurt spelen.
Het heeft de hele nacht doorgeregend en de tuin is nat en modderig.
Niet geschikt voor Winnetou, die hen moet besluipen… Zou het niet
mooi zijn om iedere dag meer plaats te hebben om te spelen en te
ravotten?
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Inspiratie
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Heel veel glas.
Hefschuif- of vouwdeur? Dat
hangt geheel van uw wensen
en van de ruimte af. In ieder
geval bieden wij met ons
vleugeloverdekkend, profielloos glas esthetisch comfort
en vermijden wij tegelijkertijd lastige, vuile randen.

Modern.
Hoe slanker het kader, des te stijlvoller
de veranda. Daarom zijn onze constructies altijd zo stabiel en zo gereduceerd
mogelijk. En daarom bieden wij profielzichtlijnen van slechts 5 cm.

Esthetisch comfort
Door slanke kaders.

Inspiration
Inspiratie

Altijd mooi.
Altijd robuust.

Onderhoudsvriendelijk.
Onze veranda’s zijn altijd onderhoudsvriendelijk, zowel aan
binnen- als buitenzijde. De gewalste kunststof oppervlakken
met verzegelde microporiën
kunnen eenvoudig schoongemaakt worden. Aan de buitenzijde gebruiken wij uitsluitend
hoogwaardig, weersbestendig
aluminium. De materialen zijn
vuilbestendig, duurzaam en
extreem robuust.

14–15

365 dagen
oase van rust.
De dag was lang, maar nu zit hij erop. Schoenen uittrekken, gedachten
uitschakelen en eerst thuis even tot rust komen. Buiten is het nog aangenaam
warm, u gaat in de tuin zitten en kijkt hoe de zon langzaam verdwijnt, hoe de
kat over het hek springt, de wolken mooie vormen aannemen en ademt diep in:
Zou het niet mooi zijn om iedere dag een bijzonder toevluchtsoord te hebben?
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Inspiratie

16–17

Lichtsfeer.
Of men zich in een ruimte goed
voelt, hangt af van hoe licht en
architectuur met elkaar verbonden zijn. Een Altijd-Tuin laat van
alle kanten natuurlijk licht toe.
Het licht is altijd anders, afhankelijk van tijdstip en weersomstandigheden. Altijd bijzonder.
En altijd echt.

Feel-goodklimaat.
Frisse lucht zorgt voor een
optimaal binnenklimaat: aan
de verdekt opgestelde ventilatievleugel kan men van
buitenaf niet zien, of hij van
binnen is geopend. Zo komt
frisse lucht binnen, maar
blijven indringers buiten.
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Inspiratie

Tot zichzelf komen.
Sommige dagen zijn vol en hectisch.
Heel belangrijk dus om ruimte voor
rust en ontspanning te creëren.
Lezen, muziek luisteren, de bloemen
verzorgen. De lichtovergoten Altijd-Tuin
nodigt uit, om steeds weer tot rust te
komen…

Altijd anders.
Altijd bijzonder.

Een eiland in het dagelijks leven.
Het begint te schemeren, de hemel kleurt
langzaam rood. Genietend van een glas
wijn, kijkt u toe hoe de duisternis in de tuin
afdaalt en de wereld langzamer begint te
draaien…
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365 dagen
Toevluchtsoord.
De aquarellen uitpakken en gewoon weer daar beginnen, waar men jaren
geleden is gestopt. Rondkijken en zich laten inspireren…Of eindelijk weer
eens een hele CD beluisteren. Zonder onderbreking. Alleen de muziek –
hier, thuis, in de mooist mogelijke omgeving. Of één van de boeken lezen,
die nog liggen te wachten. Zou het niet mooi zijn, om iedere dag een
beetje aan het dagelijks leven te ontsnappen?
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Inspiratie

20–21

Binnen zoals buiten.
De Altijd-Tuin creëert een soort
van tussenliggend gebied en
verbindt beide werelden met
elkaar: in de open lucht, maar
toch beschut.

Aangename temperatuur.
Wij gebruiken altijd hoogwaardig
zonweringsglas dat licht toelaat en
hitte buitensluit, zodat u ook bij
een blauwe hemel en zonneschijn
niet begint te zweten. Daarnaast
bieden wij nog meer schaduwoplossingen, zoals bijvoorbeeld
jaloezieën.

Inspiratie

Stabiel gebouwd.
Met maximaal 110 cm bieden wij
u niet alleen de grootst mogelijke
dakpaneelbreedte – onze constructie is dankzij interne spanten
bijzonder stabiel en onderhoudsvriendelijk, omdat bladeren en
vuil niet vast blijven zitten.

Altijd hoogwaardig.
Altijd doordacht.

Kamer vrij.
Er zijn veel mogelijkheden,
om de nieuwe woonruimte
te gebruiken – als muziekof eetkamer, als bibliotheek
of bijvoorbeeld als kleine
oranjerie. U bepaalt, wat u
van uw Altijd-Tuin maakt.

76–77
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Inspiratie

Een ruimte
wordt
werkelijkheid.
Hoe zou uw veranda eruit kunnen zien? Hoe groot moet hij zijn?
Waar past hij het beste? En waar moet u doorgaans op letten?
Na de inspiratie begint de planfase: nu komt het erop aan zoveel
mogelijk over alles na te denken, zodat u lang plezier aan uw
veranda zult beleven. Onze ervaren veranda-experts nemen de
tijd voor u en adviseren u altijd tot aan het laatste detail – van de
juiste afmetingen, de optimale ventilatie en de beste zonwering
tot aan de vraag of u beter een vouw- of een hefschuifdeur kunt
nemen. Buiten, midden, binnen, rondom – wij bij Finstral denken
en plannen altijd in vier dimensies, daarom is iedere
Altijd-Tuin een individueel, uniek exemplaar.

76–77
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Mijn
Altijd-Tuin.
Drie Finstral-klanten vertellen, hoe hun
droomveranda werkelijkheid werd.

„Bescherming tegen wind en lawaai.“
Familie Dindo,
Eengezinswoning in Zuid-Tirol, 2016
Wat heeft u tot de bouw van een veranda geïnspireerd?
Ons huis heeft een prachtige, groene locatie, maar in
de namiddag is het vaak winderig, zodat wij ons terras
alleen kunnen gebruiken wanneer het echt warm is.
Welke eisen stelde u aan uw veranda?
Wij wensten extra woonruimte. Wat we helemaal niet
bedacht hadden: de veranda beschermt niet alleen tegen weer en wind, maar biedt ook geluidsisolatie tegen
de nabijgelegen spoorlijn. We hebben nu dus veel meer
ruimte en rust in het hele huis.

Voor welke Altijd-Tuin heeft u gekozen?
Eigenlijk hebben wij twee veranda’s – allereerst hebben
wij voor de voorste helft van het huis een Penta-veranda
van aluminium uitgezocht. Omdat deze ons goed beviel,
besloten wij aan de achterkant van het huis nog een
Cubo met plat dak te bouwen.
Advies, planning en montage – Hoe heeft u de
Finstral-service ervaren?
In twee worden: Helemaal super!

Inspiratie

„Een tweede woonkamer.”
Familie Müggler,
Eengezinswoning aan de Bodensee, 2015
Wat heeft u tot de bouw van een veranda
geïnspireerd?
Wij zijn graag in de tuin en op het terras. Helaas kan
men daarvan alleen in de zomer goed genieten. Dat
wilden wij veranderen.
Hoe moest uw veranda er uit komen te zien?
Welke voorstellingen had u?
Zo veel mogelijk glas en licht. We wilden namelijk dit
buitengevoel behouden. Daarom waren voor ons zo
groot mogelijke deuropeningen belangrijk.
Voor welke Altijd-Tuin heeft u gekozen?
De Penta-veranda. De slanke contouren passen
perfect bij de gereduceerde architectuur.
Advies, planning en montage – hoe heeft u de
Finstral-service ervaren?
Alles verliep zoals besproken en volledig probleemloos. Wat ons heeft verrast, was de snelle montage
van de grote glazen oppervlakken.
Hoe gebruikt u uw nieuwe Altijd-Tuin?
Als verlengde woonkamer. Wij hebben een loungehoek ingericht en kunnen nu bij ieder weertype
buiten koffie drinken.

„Een echte blikvanger.“
Familie Obkircher, Pension in Zuid-Tirol, 2015
Wat heeft u tot de bouw van een veranda
geïnspireerd?
Wij hadden dringend behoefte aan meer tuin voor
onze gasten. Om de kosten zo laag mogelijk te
houden, hebben wij de bouw van een veranda met
de nodige renovatiewerkzaamheden gecombineerd.
Hoe profiteert u van de veranda?
De veranda is vooral optisch een aanwinst: de
veranda is van ver af al een echte blikvanger. En
onze gasten zijn blij met het panorama-uitzicht.
Voor welke Altijd-Tuin heeft u gekozen?
Een Penta-model met aluminium-bekleding,
vanwege de grote glazen oppervlakken en de
slanke kaders.
Advies, planning en montage – hoe heeft u de
Finstral-service ervaren?
Professioneel en punctueel. Wij zijn al lang klant
bij Finstral en wisten met wie wij ons inlieten.

26–27

Altijd
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De perfecte veranda? Dat is bij ons een Altijd-Tuin!
Gezellig moet hij zijn. Maar ook het hele jaar door bruikbaar, energiezuinig en eenvoudig te
bedienen. Daarbij komen nog enkele designwensen – de Altijd-Tuin moet tenslotte volledig
aansluiten op uw ideeën en woonstijl.
En de planning? Die is altijd perfect en altijd afgestemd op uw wensen. Waar staan de sofa en
de eettafel? En waar de planten? Wij raden u aan om uw veranda tegelijk met de inrichting te
ontwerpen. Zo ontdekt u sneller, of een breed openende vouwdeur of een ruimtebesparende
schuifdeur beter zou passen. En nog een tip: Bereken de oppervlakte van uw nieuwe woonruimte royaal. Een extra meter diepte kost in verhouding weinig en betaalt zich iedere dag uit.
Vooral natuurlijk, wanneer u met uw stoel van de tafel schuift zonder tegen de muur te stoten.
Om aan al uw behoeften en voorkeuren te voldoen, hebben wij de Finstral Planner ontwikkeld.
Deze zal u overzicht en duidelijkheid verschaffen – over alle eigenschappen en functies en
vooral over de grote hoeveelheid aan varianten betreffende uw nieuwe Altijd-Tuin.

De
Finstral
Planner

Volgens het vier-vingers-principe begeleiden wij u
door alle planningsfases. Iedere vinger staat voor een
bepaald gebied: van gevelzijde tot kern, woonzijde en
rondom.

Altijd
individuele
vormgeving.

Altijd
juiste
isolatie.

Altijd
individuele
vormgeving.

Altijd
ongecompliceerde
afwikkeling.

Altijd
betrouwbare
bescherming.

Altijd
passende
aansluiting.

Altijd
intuïtieve
bediening.

Altijd
vlotte
service.
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Buiten
Bepaal de vormgeving
en de bescherming
van uw Altijd-Tuin.
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Buiten – De gevelzijde.
Van buitenaf gezien overtuigt een perfecte Altijd-Tuin altijd eerst optisch. Hij past
bij de stijl van het huis, levert dus een meerwaarde. Niet zo zichtbaar, maar net
zo belangrijk is de bescherming. Hitte, koude, inbrekers, insecten: er is veel wat
men liever niet in de woonruimte heeft. Het goede nieuws: wij bij Finstral hebben
aan alles gedacht en oplossingen ontwikkeld, die niet alleen hoogwaardig en
efficiënt, maar ook altijd stijlvol zijn.

Finstral Planner

Altijd
individuele
vormgeving.

Altijd
betrouwbare
bescherming.
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Materiaal
Kleur / Oppervlak
Raamvorm
Stijlelementen

Inbraak
Zon / Hitte
Inkijk
Insecten
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Bouwtypes

Vind ik een dak, waaronder ik mij goed
voel?
Natuurlijk. Maximaal zicht, een vast, beschut dak of een speciale
vorm? Kies gewoon het daktype, dat bij uw stijl past.
Glazen dak met maximale doorkijk.
In geen enkele andere veranda kunt u zulke brede dakbeglazingen
bouwen als bij Finstral (tot 110 cm per glazen deel). En omdat
de dakspanten bij onze glazen, hellende daken altijd aan de
binnenzijde zijn gebouwd, blijven er geen bladeren vastzitten.
Zo heeft u altijd vrij uitzicht naar de hemel.
Minimalistisch, vast plat dak.
Platte daken zijn in de moderne architectuur zeer populair. Onze
veranda Cubo biedt hiervoor een doordachte, warmte-isolerende
oplossing, waarbij u optioneel ook nog een stuk afdak boven het
terras kunt laten staan
Speciale vormen.
Zadeldak of schilddak? Of rond de hoek van het huis?
Met Finstral plant u uw veranda-vorm individueel overeenkomstig
uw voorwaarden en wensen – en gebruikt u zo optimaal de
beschikbare ruimte.

F702
Olijfgrijs

Sablé 893
Antracietgrijs

Kleur / Oppervlak
Materiaal

Blijft mijn veranda ook
zo mooi als hij is?
Aan de buitenzijde gebruiken wij altijd
hoogwaardig, gecoat aluminium.
Waarom? Omdat het weersbestendig,
waterdicht, onderhoudsvriendelijk,
vormstabiel en recyclebaar is.

F744
Zijdengrijs

2525
Mars

Welke buitenkleuren kan
ik kiezen?
Aluminium aan de buitenzijde biedt veel
vormgevingsvrijheid: wij bieden in totaal 230
steunkleuren, speciale kleuren met oppervlakteneffecten en houtstructuren. Voor ieder wat
wils!

Finstral Planner

Raamvorm

Minder kader, meer
glas – kan dat?
Ja, dat kan. Onze veranda’s Penta en Cubo
bieden een bijzonder filigrane optiek. De
zichtlijnen van stijlen en dakspanten van deze
beide types bedraagt slechts 5 cm. Dit effect
kunt u versterken, door alle openingen zoals
schuifdeur, openslaande deur of dakraamkantelvenster met onze compleet glazen
vleugels uit te voeren. En ook de vaste glasoppervlakken kunnen aan de buitenzijde in
frameloze optiek vormgegeven worden.
Altijd onderhoudsvriendelijk.
Met onze vleugeloverdekkende, volledige beglazing bespaart u veel tijd bij het onderhoud
van uw veranda. Indien gewenst, trekken wij
de glasoppervlakken door tot aan de grond in
plaats van met een frameprofiel af te sluiten.
De dakbeglazing kunt u voorzien van glas op
glas en een dakrand in profielloos glas – zodat
bladeren niet vast komen te zitten en regenwater barrièrevrij naar beneden kan lopen.

C03

Altijd
individuele
Vormgeving.

Keramiek
Oxide Moro

H01

Kunsthars
Alugrijs

Bouwtypes
Materiaal
Kleur / Oppervlak
Raamvorm
Stijlelementen

G04

Emaille
Antracietgrijs

Stijlelementen

Hoe kan ik mijn veranda nog
individueler vormgeven?
Met een zeer grote keuze aan stijlelementen! Bijvoorbeeld met
panelen als zichtbescherming of verdeling van de ruimte –
verkrijgbaar in keramiek, geëmailleerd glas, kunsthars of aluminium. Met alternatieve hoekuitvoeringen zoals onze stijlvolle
compleet glazen hoek. Of met roeden in talrijke stijlvarianten,
die een typische oudbouw-look creëren.
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Insecten

Kan ik mij stijlvol tegen insecten
wapenen?
Natuurlijk. Want bij Finstral komt alles uit één hand. Natuurlijk ook de
bescherming tegen insecten: altijd hoogwaardig, nauwsluitend – en
qua kleur passend bij uw veranda. Maak een keuze uit:
-

Zon / Hitte

Hoe bescherm
ik mij tegen te
veel zon?
Met het juiste glas en een goede schaduw! Wij bij Finstral
fabriceren zelf isolatieglas
en bieden met de varianten
Mediterran en Sun-Block
hoogwaardig, zonwerend glas,
dat de warmteoverdracht met
20 tot maximaal 60 procent
kan reduceren.
Raffstores, panelen of onze
ForRes-beschermingswanden
bieden extra ontspiegeling,
inkijk- en hittebescherming.
Finstral-Altijd-Tuinen zijn
dankzij hun interne statica ook
perfect voor de installatie van
dakluifels: omdat aan de buitenzijde geen hoge spanten
boven de beglazing uitsteken,
kunnen schaduwsystemen
zeer eenvoudig en dicht bij
het dak bevestigd worden.

Vaststaand insectengaas voor ramen
Insectengaas-rolgordijn voor ramen, deuren en hefschuifdeuren
Insectengaas-draaideur voor balkon- en terrasdeuren
Insectengaas-plissé voor deuren en hefschuifdeuren

Finstral Planner

Altijd
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Inbraak
Zon / Hitte
Inkijk
Insecten
Inbraak

Zo veel glas: is dat ook
inbraakbestendig?
Goede vraag, eenvoudig antwoord: bij Finstral
kunt u uw Altijd-Tuin met de hoogste veiligheidsstandaarden uitvoeren. Bijvoorbeeld met
glas in de uitvoering Multiprotect (tot weerstandsklasse P5A). Dit gelaagd veiligheidsglas
bestaat uit twee glazen ruiten, die door middel
van een uiterst slijtvaste folie met elkaar verbonden zijn. Zo kan het glas bij een inbraakpoging weliswaar breken, maar niet doorgebroken worden. De klevende folie houdt de
splinters bijeen en beschermt zo
ook tegen verwondingen.
Alle openingen van de Altijd-Tuin worden
bovendien door hoogwaardig beslag beveiligd,
dat optillen verhindert. Indien gewenst kunnen
onze ramen en deuren tot aan veiligheidsklasse RC 2 geüpgraded en van alarmsysteem-magneetcontacten voorzien worden.

Inkijk

Privacy in de veranda:
kan dat?
Ja, dat kan! Bijvoorbeeld met decoratieglas in uw
lievelingsdesign. Zo kan bijvoorbeeld het dakgedeelte door mat glas of panelen ondoorzichtig
gemaakt worden of kan de glazen wand naast
de lounge-hoek afgeschermd worden.

34–35

Midden
Bepaal de
kern van uw
Altijd-Tuin.

Midden
Midden – de Kern.
Binnen zitten en zich buiten voelen? Ja, graag! Maar dan zonder
vochtigheid en koude. Wij bij Finstral hebben veel praktische oplossingen
ontwikkeld, die in de Altijd-Tuin voor een perfect klimaat zorgen. Van ons
krijgt u altijd de juiste isolatie m.b.t. warmte/koude, geluid en dichtheid.
En wij garanderen altijd de passende bouwaansluiting, de correcte
montage en de veiligste afdichting.
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Altijd
juiste
isolatie.

Warmte / koude
Geluid
Dichtheid

Warmte / koude

Is de veranda ook in de
winter aangenaam?
Ja, een Altijd-Tuin is 365 dagen in het jaar aangenaam. In de winter, in de lente, in de zomer,
in de herfst, gewoon altijd.
De meeste veranda’s zijn zogenoemde koude
veranda’s en daardoor slechts bij milde temperaturen aangenaam. Een Altijd-Tuin van Finstral
daarentegen is zo dicht en goed geïsoleerd, dat
u hem werkelijk het hele jaar door als volwaardige woonruimte kunt gebruiken.
Daarvoor zorgen thermisch isolerende beglazing (twee- of drievoudig) en perfect isolerende
frame- en dakconstructies. Ook de aluminium-uitvoeringen van onze veranda’s Penta
en Cubo zijn dankzij de kunststofkern in het
frameprofiel altijd perfect geïsoleerd. U bereikt
een thermische warmte-isolatie van
U 1,0 W / m2K – beter dan iedere andere verkrijgbare aluminium veranda!
Altijd stabiel. In de kunststofkern van het
frameprofiel zit bovendien een altijd TÜV-gecertificeerde staalconstructie. Deze zorgt voor
de statische stabiliteit van de veranda en maakt
deze veilig – zelfs bij heel veel sneeuw.
Altijd energiezuinig. Goed gepland en gebouwd
wint u niet alleen woonruimte, maar bespaart
u ook energie: De Altijd-Tuin werkt namelijk als
een bufferruimte voor de huismuur.
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Dichtheid

Blijft hij ook bij slecht
weer dicht?
Ja, daar zorgen wij voor. Hoe? Doordat
wij perfect nauwsluitende kunststofprofielen gebruiken en zo een absolute dichte wand- en dakconstructie
kunnen garanderen. Bovendien laten
wij onze producten regelmatig onder
extreme weersomstandigheden testen.
Water- en luchtdichte kwaliteit door:
- Meerkamerprofielen
- Geëxtrudeerde afdichtingen
- Middendichtingssysteem
- Gelaste hoeken bij alle openingen
en in de vloerconstructie

Geluid

Wat, wanneer
er buiten meer
lawaai is?
Dan vindt u desondanks
binnen uw rust. Om dat te
garanderen, verbinden wij alle
elementen van de Altijd-Tuin
met de grootste precisie: De
frames zitten nauwsluitend
tegen elkaar aan, glas en
frames worden in principe
verlijmd (i.p.v. ingeklemd), en
de dichtingen zijn altijd stevig
met het profiel verbonden.
Voor relaxte uurtjes zorgt ook
ons speciaal ontwikkeld en
optioneel verkrijgbaar geluiddempend glas.
Zo blijft wat privé is binnen
en wat storend is buiten.
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Montagewijze

Kan ik ervan uitgaan, dat de montage
vakkundig gebeurt?
Dat kunt u. Na 30 jaar ervaring kunnen wij werkelijk iedere Altijd-Tuin
vakkundig monteren: onder een balkon, verbonden met een thermisch
isolatiesysteem of twee verdiepingen aan klassiek metselwerk. Om
zeker te zijn dat alles aan het einde van de rit stabiel en dicht is, laten
wij de bouwaansluitingen compleet door het Institut für Fenstertechnik
Rosenheim (ift) controleren. Bovendien worden alle bij de montage
betrokken personen continu bijgeschoold. Wij weten: De perfecte
inbouw maakt van onze veranda een perfect geïsoleerde Altijd-Tuin.
Een perfecte Altijd-Tuin heeft een perfect fundament nodig:
onze vloerconstructie met IFT-certificaat.
1 Lange levensduur: Door standaard warmtegeïsoleerde, rottingsvrije

en winterbestendige kunststof-afstandhouders uit meerkamerprofielen aan de buitenzijde.
2 Geïsoleerde, stabiele vloerconstructie: Vanaf ongeveer 5 cm wordt de

constructie extra versterkt met hardschuim-kunststof.
3 Geen waterinlaat: Kunststof-afstandhouders voor de vloeraansluiting

zijn in de hoeken verlast.
4 Extra stabiliteit: Met staal versterkte kunststof-afstandhouders maken

de constructie nog stabieler.
5 Eenvoudig te monteren: Kunststof-profielen zorgen voor een optimale

verlijming van de buitenafdichting.
6 Goede optiek en vakkundige vloerlegging: De vloerconstructie is aan

de buiten- en binnenkant iets verzonken. Zo ontstaat een correcte
afdichting en vloerlegging zonder zichtbare afdichtvoegen.
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Afdichting

Hoe duurzaam is mijn
veranda?
Duurzaam. Bij Finstral klopt niet alleen de kwaliteit, maar ook de inbouw. Door een vakkundige montage en een perfecte afdichting van
wand- en dakaansluitingen blijft de constructie
droog en wordt het bestaande metselwerk
tegen schade beschermd. Ook in de bodem
draagt de afdichting er aan bij, dat het weer
geen vat op uw woonruimte kan hebben en u
bijzonder lang plezier aan uw Altijd-Tuin zult
beleven.

Altijd
juiste
aansluiting.

Montagewijze
Afdichting
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Binnen
Bepaal de
woonzijde van
uw Altijd-Tuin.

Binnen

Binnen – de woonzijde.
Barokmeubels, retro-tapijten, moderne kunst: uw eigen vier wanden kunt u
geheel individueel vormgeven. Natuurlijk heeft u ook een zeer persoonlijke
voorstelling van uw Altijd-Tuin. Wij bij Finstral hebben dat al lang begrepen en
bieden u ook een ruime keuze aan de binnenzijde – voor een altijd individuele
vormgeving bij kadervorm, grepen, beslag, materialen, kleur. Tegelijkertijd
maken wij niet veel woorden vuil aan de bediening. Lange handleidingen
zijn niet nodig: Altijd intuïtief. Gewoon vanzelfsprekend.
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Materiaal

Kunststof of liever aluminium aan
de binnenzijde?
Kies het framemateriaal, dat perfect bij uw huis past.
Met verschillende kleuren voor de binnen- en de buitenzijde kunt u bovendien doelgericht accenten plaatsen.
Kunststof:
- Duurzaam, stabiel en onderhoudsvriendelijk
- Schaadt de gezondheid niet: VOC-goedgekeurd
- 100% recyclebaar
- In Finstral-kenmerkende gewalste en gesatineerde
oppervlakken
Aluminium:
- Duurzaam, stabiel en onderhoudsvriendelijk
- Grote kleurvormgevingsvrijheid
- 100% recyclebaar
Hout:
- Natuurlijk
- Voor veranda’s met plat dak
ForRes:
- Open poriën
- Duurzaam
- Voor veranda’s met plat dak

Kleur / Oppervlak

Kan ik de Altijd-Tuin naar mijn
smaak vormgeven?
Daar vragen wij om! Wij bieden verschillende kleurtinten, walsen en satineringen: negen witte, grijze en
houtoppervlakken in de kunststofuitvoering en 230
kleuren en texturen bij aluminium. Bij echt hout kunt u
uit zeven klassieke of zes moderne kleurtinten kiezen.
Onze materiaalinnovatie ForRes is verkrijgbaar in zes
verschillende kleuren. De keuze is aan u!
Altijd duurzaam: walsen i.p.v. lijmen.
Finstral gebruikt voor zijn effen kunststofframes geen
plakfolie, maar walst alle oppervlakten direct in het
goed geverfde profiel. Het resultaat ziet er mat en
hoogwaardig uit en is bovendien zeer krasbestendig en
onderhoudsvriendelijk. Kunststof aan de binnenzijde: bij
Finstral een echt en mooi alternatief voor aluminium.

45
Wit gesatineerd

F703
Mosgrijs

06
Grijs
gesatineerd

13

Castagno

Altijd
individuele
vormgeving.

Materiaal
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Grepen / Scharnieren
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Kadervorm

Minder frame, meer glas – kan
dat ook aan de binnenzijde?
Natuurlijk. Naast onze toch al zeer slanke vleugelprofielen, kunt u het kader met de uitvoering Cristal
compleet achter het glas laten verdwijnen, zowel bij
ramen, deuren als ventilatieramen.
Altijd consistent frameaanzicht.
Bij onze uitvoering Penta bedraagt de zichtlijn van
stijlen en dakspanten doorgaans slechts 5 cm. Het
resultaat: altijd een harmonieus, slank uiterlijk van
het frame.

Grepen / Scharnieren

Past uiteindelijk ook alles
bij elkaar?
Ja en wel omdat wij bij Finstral alles zelf maken.
Schuifraam, draai-kiepdeur of vouwdeur – bij alle
openingen worden de grepen op het totaalbeeld
afgestemd. Met verdekt liggende scharnieren, oogt
het geheel zeer nauwsluitend. Zonder zichtbaar
beslag zien de openingen er netter uit en zijn ze
onderhoudsvriendelijker.

796S-79
Dallas

796S-43
Amsterdam
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Openingswijzen

Hoe geraak ik buiten
en weer binnen?
Voor de maximale opening van uw Altijd-Tuin
maakt u met de vouw- of hefschuifdeuren de
juiste keuze. Maar ook voor kleinere openingen
bieden wij de perfecte oplossing. Maak een
keuze uit het ruime aanbod aan verschillende
openingen en vleugelvarianten in ons grote
ramenassortiment – van draai-kiepdeuren tot
ruimtebesparende schuiframen.

Bedieningscomfort

Barrièrevrij
en eenvoudig
bedienen:
kan dat?
Dat kan. Voor vloeiende overgangen van binnen naar buiten zorgen onze ultra vlakke
deurdrempels bij hefschuif-,
draai-kiep- en vouwdeuren.
En omdat de drempels van
onze hefschuifdeuren geen
diepe groeven hebben,
waarin het vuil zich makkelijk
ophoopt, zijn ze ook zeer
gemakkelijk te reinigen.
Praktische tweede ingang.
Een doordacht detail, dat
niet veel veranda’s bieden,
is ons van binnen en buiten
afsluitbaar beslag voor
draai-kiepdeuren. Zo creëert
u een comfortabele en veilige
ingang in uw huis.
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Veilige bediening

Stijgt bij zo veel glas niet
het gevaar op letsel?
Kort antwoord: Nee. Ons veiligheidsglas is
niet alleen bestand tegen stoten, het biedt
echter ook een betrouwbare letselbescherming.
- Multiprotect-glas (VSG): De plakfolie tussen
de twee ruiten kan niet doorbreken en
houdt de glassplinters bijeen.
- Bodysafe-Glas (ESG): Het speciaal geharde glas is extreem stootvast en trotseert
probleemloos hoge temperatuurverschillen.
Mocht de ruit toch beschadigd raken, breekt
ze in kleine, stompe deeltjes. Bodysafe-Glas,
door ons standaard in het dak gebouwd,
biedt ook bescherming tegen hagel.
Voor extra bedienveiligheid zorgen de
vleugelheffers, het Soft-Close-mechanisme
en de motorische bediening voor hefschuifdeuren of de drukknopgreep.

Verluchten

Hoe creëer ik een goed binnenklimaat?
Doordat u voor voldoende ventilatiemogelijkheden zorgt. De
vuistregel voor veranda’s luidt: 20 tot 25 procent van het glazen
oppervlak moet men kunnen openen. Ons advies:
Voor een optimaal binnenklimaat moet u ook dwars, schuin en
naar boven kunnen luchten – ideaal zijn openingen aan iedere
kant. Van het dakraam tot aan de ventilatievleugels Vent – wij
bieden u veel praktische oplossingen.
Indien gewenst kunnen ook temperatuur- en regensensoren
ingebouwd worden, die de ventilatie automatisch aansturen.
Ventilatievleugel Vent
Binnenzijde compleet glas, buitenzijde lamellen van ons innovatieve ForRes materiaal – de ventilatievleugel Vent is een optisch
hoogtepunt met praktische voordelen. Aangezien het geopende
raam door de lamellen vanaf de buitenkant niet zichtbaar is, kunt
u geheel onbekommerd ventileren. Geïntegreerd insectengaas
houdt lastige, kleine indringers buiten.

Altijd
intuïtive
bediening.

Openingswijzen
Bedieningscomfort
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Rondom
Ontdek onze
service rondom
de Altijd-Tuin.

Rondom.
Finstral staat voor innovatieve, thermisch geïsoleerde verandasystemen, een
uitgekiende glasverwerking, veelvoudige soorten openingen en überhaupt voor
altijd nieuwe en altijd hoogwaardige productideeën. Ons motto zou niet „Altijd
alles uit één hand“ zijn, wanneer wij er niet voor zouden zorgen, dat de AltijdTuin perfect bij u thuis aankomt. Dat bereiken wij bijvoorbeeld met een netwerk
van 1.000 vakkundige handelspartners, een buitengewoon hoge leverstiptheid
en continu nieuwe kwaliteitsbewijzen. Bijzonder trots zijn wij op onze talrijke
certificaten voor producten en diensten. Wij zijn de meest gecertificeerde raamen verandafabrikant van Europa!
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Altijd
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Altijd
ongecompliceerde
afwikkeling.

Coördinatie
Plaatsing
Oplevering

Altijd
rondom
tevreden.

1
Wij adviseren u.

In het eerste gesprek helpen wij u
bij de oriëntatie met ons duidelijke
adviesconcept volgens het vier-vingers-principe. Daarbij maken wij
gebruik van onze jarenlange ervaring,
denken aan ieder detail en vinden de
perfecte oplossing voor ieder grondplan, hoe moeilijk ook.

3
Wij doen een
professionele opmeting.

Hoe uw veranda ook wordt gemonteerd: rond de hoek, aan het balkon of
op twee verdiepingen – wij gaan uit van
het bestaande gebouw en gebruiken de
modernste meetapparatuur.

2
Wij maken een
duidelijke offerte.

Wij visualiseren de veranda en bieden u
al in het kader van de offerte een eerste statische test. De offerte bezorgen
wij persoonlijk, zodat wij u bij eventuele
vragen meteen ter zijde staan.
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4
Wij produceren alles
op maat.

Bij ons komt alles uit één hand en
wordt speciaal voor u op maat
geproduceerd. In de eigen verandafabriek in Zuid-Tirol.

6
Wij monteren
vakkundig.

5
Wij coördineren op
aanvraag.

Elektriciens, verwarmingstechnici,
vloerleggers: voor een veranda worden
verschillende partijen ingeschakeld.
Wij nemen graag de coördinatie over,
zodat de samenwerking vlot verloopt.

Finstral werkt met ift-gecertificeerde
bouwaansluitingen. Onze gespecialiseerde monteurs bouwen alles zorgvuldig in – voor een stabiele, duurzame
aansluiting op vloer en constructie.

7
Wij versturen een
transparante rekening.

Alles is klaar en de kwaliteit is getest?
Dan rekenen wij transparant af en staan
wij bij vragen altijd voor u klaar.
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Altijd
vlotte
service.

Garanties
Certiﬁcaten
Klantenservice
Klantenservice

En bij vragen?
Dan staat de juiste contactpersoon voor u klaar – en
dat in uw buurt. Finstral heeft
namelijk in alle verkoopgebieden een klantenservice. U kunt
er dus zeker van zijn, dat in
dringende gevallen altijd een
technisch of servicemedewerker in de buurt is.
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Certificaten

Altijd hoogwaardige
producten: krijg ik dat
schriftelijk?
Maar natuurlijk! Finstral mag vol trots stellen, dat zij
de meest gecertificeerde raamfabrikant van
Europa is. U kunt dus vertrouwen op de kwaliteit van
onze producten en diensten.

EN ISO 9001

Enkele van onze kwaliteitsbewijzen:
- RAL-keurmerk voor meervoudig isolatieglas
- RAL-keurmerk voor kunststofkozijn-profielsystemen
- Kwaliteitsmanagementsysteem EN ISO 9001
- Milieumanagementsysteem EN ISO 14001
- Werkveiligheidssysteem BS OHSAS 18001
- Energiemanagementsysteem EN ISO 50001
- TÜV SÜD Statica-Certificering EN 1090-1 van
ondersteunende componenten

Garanties

Kan ik lang op de kwaliteit van
mijn Altijd-Tuin vertrouwen?
Dat kunt u. Basis van alle Finstral-producten is de beproefde kwaliteit van de componenten. U kunt vertrouwen op:
- Een hoogwaardige materiaalkeuze en -testen
- Gecoördineerde productieprocessen
- Een solide montage
- Een betrouwbare service
Vraag bij uw Finstral-partner naar de gedetailleerde
Finstral-garanties.
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Altijd functioneel.
Altijd esthetisch.
Penta, Cubo en Classic – drie
bouwstijlen voor uw Altijd-Tuin.
.

Type Penta

De dakrandconstructie met profielloos
glas zorgt voor een
barrièrevrije waterafvoer zonder vuile
randen.

Konstruktionstypen

Penta

Een Aluminiumveranda met de beste
isolatiewaarden? Die
is alleen verkrijgbaar
bij Finstral dankzij de
kunststofkern.

Penta

Minimalistisch
met slanke kaders
en glazen dak.
Aan de buitenzijde
zijn onze veranda’s
van aluminium, voor
de binnenzijde kiest
u bij Penta tussen
kunststof en aluminium. Wat past bij uw
woonstijl?

Gereduceerd design,
moderne esthetiek:
door openingen in
een onderhoudsvriendelijke, volledig
glazen uitvoering met
doorgaans 5cm slanke stijlaanzichten.
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Het kubistische
platte dak is perfect
thermisch geïsoleerd
en kan flexibel
naar het terras
verlengd worden.
Ook verkrijgbaar
met geïntegreerde
dakopeningen.

Aan de buitenzijde
zijn onze veranda’s
altijd voorzien van
aluminium. Voor de
binnenzijde kunt
u bij Cubo tussen
aluminium, kunststof,
hout of ForRes
kiezen.

Cubo

Puristisch met
slanke kaders
en een plat dak.
De ideale zonwering
kan geclassificeerd
worden: hoogwaardig isolatieglas, slim
geïntegreerde jaloezieën, rolluiken – wij
hebben veel oplossingen.

Voor de perfecte
overgang tussen
veranda en natuur
bieden wij grote
schuif- en vouwdeuren – op verzoek ook
in een volledig glazen
uitvoering.

Bouwtypes

Type Cubo

Cubo
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Type Classic

Bouwtypes

Classic

Groot, klein, rond
de hoek? Met
dit veranda-type
hebben wij in de
afgelopen 30 jaar al
talloze stijlvarianten
gerealiseerd

Traditionele ramen
met roeden, matglas
in het dak of
veiligheidsbeslag?
Wij bieden vele
mogelijkheden –
U bepaalt, hoe uw
Altijd-Tuin eruit ziet.

Classic

Stijlvol en flexibel door
veelvoud aan vormen.
Buitenzijde altijd
aluminium. Binnenzijde altijd kunststof
met de kenmerkende
gewalste en gesatineerde oppervlakken en kleuren van
Finstral.

Geschikt voor nieuwen oudbouw: de discreet geprofileerde
raamaanzichten
passen zich
harmonieus aan
iedere bouwstijl aan.
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Sinds 1969:
Altijd aan
uw zijde.

Bij ons wordt alles zelf gemaakt.
En dat al 50 jaar lang.
Wat Finstral bijzonder maakt? Heel eenvoudig: Wij
geven niets uit handen. Veranda, raam of huisdeur –
wij maken alles gewoon zelf. Van ontwikkeling van de
profielen, productie in eigen huis tot aan de montage.
Finstral is een toonaangevende raamfabrikant op de
Europese markt met 1.400 medewerkers en 1.000
handelspartners in 14 landen. Het hoofdkantoor van
dit familiebedrijf bevindt zich in Unterinn, bij Bozen.
In 14 eigen productiewerkplaatsen ontwikkelen en
bouwen wij raam-, veranda- en huisdeursystemen. In
de afgelopen 30 jaar hebben wij 30.000 veranda’s in
Europa gebouwd. Allemaal uniek, allemaal met kunststofkern.

1
De onderneming

1. Ontwikkeling
Om een perfecte kwaliteit te kunnen garanderen, geven wij van het
begin af aan niets uit handen. Op de afdeling ontwikkeling wordt
in samenspraak met productie en montage iedere afzonderlijke
veranda gepland. Daarbij grijpen wij natuurlijk terug op onze
ervaringen uit de ramenfabricage en zetten wij direct innovaties
zoals FIN-Project of Cristal in.

2

Altijd alles
uit één hand.

2. Profielproductie
Proﬁelen? Die fabriceren wij zelf. Zo hebben wij volledige
vormgevingsvrijheid wat betreft kleuren en oppervlakken en
kunnen wij u voor onze kunststofprofielen verschillende wit-,
grijs-, en houttinten aanbieden – altijd door en door gekleurd.
Wij brengen walsen en satineringen direct op het profiel aan: dat
maakt onze oppervlakken uniek, hoogwaardig en duurzaam. En
natuurlijk ontbreekt ook bij de veranda de beproefde Finstralkunstofkern in het profiel niet: dicht, duurzaam en recyclebaar.

3

Hoeveel stappen een veranda doorloopt, tot hij bij u
thuis ingebouwd wordt? Zes! Waarom wij dit zo precies
weten? Omdat wij alles zelf maken – in onze verandawerkplaats in Zuid-Tirol.

3. Isolatieglasfabricage
Uiteraard zetten wij ook bij glas
onze eigen productie in. In
moderne werkplaatsen maken
wij isolatieglas en gehard
veiligheidsglas van de hoogst
mogelijke kwaliteit. Alleen
dan is het glas voldoende
stabiel voor alle eisen. Pas na
meerdere interne en externe
kwaliteitscontroles maken
wij van max. drie ruiten
isolatieglas.

4

4. Verandafabricage
Sinds 30 jaar bouwt Finstral nu al veranda’s, sinds 2014 in een
ultramoderne fabriek met 22 medewerkers. Wat altijd hetzelfde
is gebleven: onze hoge kwaliteitseisen. Daarom verlijmen wij
vleugelkaders altijd met het glas en maken wij ze daardoor bijzonder
betrouwbaar en stabiel. Ook de professionele fabricage van onze
stalen draagconstructies – altijd door TÜV gecertificeerd – zorgt
voor de beste stabiliteit.

5

5. Logistiek
Wanneer de productie afgerond is, leveren wij de veranda direct
bij u thuis – altijd precies op de afgesproken dag. Ons wagenpark
beschikt over losmiddelen. Voor zeer grote veranda’s en speciale
constructies staan er op aanvraag eigen Flatliner- voertuigen ter
beschikking.

6

6. Inbouw
Ontwikkeling, productie, inbouw en service – de Altijd-Tuin is een
totaalpakket. Om een perfecte inbouw te garanderen, gaan wij
overeenkomstig ift-gecertificeerde inbouwtekeningen te werk.
Wij zelf of onze gekwalificeerde Finstral-partners monteren de
veranda’s. Zo kan iedere opdrachtgever en architect op een
vlotte service vertrouwen.

Altijd klaar voor u.
Wij kijken uit
naar uw oproep
of bezoek.
U wilt uw droom m.b.t. een veranda verwezenlijken?
Wij adviseren u vrijblijvend.
En ondersteunen u bij de planning.
Telefoonummers en E-Mail:
België:
0800 99801 - finstral@finstral.com

Kijkje in Finstral Studio Friedberg bij Augsburg (Dld)

Wilt u onze ramen en deuren met eigen ogen zien?
Wilt u onze producten in detail leren kennen?
Wilt u concreet aan de slag gaan?

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

Uw dichtstbijzijnde Finstral-partner:

Finstral Studio Unterinn
Hoofdkwartier met 600 m²
tentoonstelling bij Bozen

Finstral Studio Apeldoorn
350 m² tentoonstelling
in Apeldoorn

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italien

Tweelingenlaan 68
7324 BN Apeldoorn
Nederland

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

T +31 055 5380060
apeldoorn@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.
Editie februari 2018
Artikelnummer 61-0403-00-15
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
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