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OVER WINSOL
Als Belgisch bedrijf streeft Winsol naar
de ultieme perfectie. De raamdecoratie is
niet alleen esthetisch en inspirerend, maar
bovendien volledig op maat gemaakt. Winsol
is ervan overtuigd dat de raambekleding in uw
leefwereld heel uiteenlopende verwachtingen
moet kunnen inlossen. Het kader waarin
raamdecoratie op maat gemaakt wordt
en zorgt voor een aangename woon- en
werkwereld, heet comfort.
Om dat comfort in zijn totaliteit te ervaren, speelt
Winsol voor zijn productgamma in op 6 verschillende
comfortzones:
OPTISCH COMFORT
Zien en/of gezien worden? De producten zijn steeds
leverbaar in verschillende transparanties of in verstelbare
lichtdoorlatendheid.
THERMISCH COMFORT
Raamdecoratie heeft altijd een thermisch effect. Toch
hebben een aantal producten een uitgesproken isolerende
eigenschap. Zo houdt u in de winter de warmte binnen en
blijft uw leefwereld in de zomer lekker fris.
FUNCTIONEEL COMFORT
Producten die geschikt zijn voor alle soorten ramen, in
verschillende maten en vormen zijn uitermate functioneel
voor ruimtes waar diverse raampartijen aankleding moeten
krijgen.
BEDIENINGSCOMFORT
Zowel naar child safety als naar gebruiksgemak toe, kan
motorisatie een interessant alternatief zijn op de manuele
bediening.
DUURZAAM COMFORT
Een lange levensduur, eerlijke materialen en eco-friendly
producties. Aan deze verwachtingen beantwoorden de
producten van Winsol die een duurzaam comfort bieden.
VISUEEL COMFORT
De collecties zijn esthetisch geïnspireerd op trendkleuren
en eigentijdse structuren die steeds inspelen op de
veranderende decoratieve behoeftes.
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ONZE MERKPIJLERS
COMFORT

Van een huis je thuis maken en
vervolgens op een comfortabele
manier genieten van de tijd die
je er doorbrengt. Dat vinden we
belangrijk. Denk hierbij niet enkel
aan gebruiksgemak of automatisatie, maar ook aan beperkt onderhoud, stille motoren, lucht- en
waterdichtheid, geluidswerend
en isolerend, ...

VEILIGHEID

Glas dat schadelijke zonnestralen
filtert, veiligheidsdeuren, wateren uv-afstotende doeken voor
zonwering, vingerklembeveiliging
voor garagepoorten, inbraakwerende raamprofielen en beglazing,
kiepramen met antifoutbediening, ... elke dag ontwikkelen we
producten waarbij jouw veiligheid

ENERGIEBEWUST

Innoveren en denken aan de
toekomst is ook denken aan het
milieu. Vandaag hebben we al
profielen die perfect geschikt zijn
voor passief- of zelfs energieneutrale woningen, zonder in te
boeten aan design of budget.

en die van je gezin centraal staan.

PRODUCTGAMMA
Van deuren, rolluiken tot raamdecoratie... bij Winsol is het eenvoudig om je woning in een uniform
geheel uit te rusten. Wie kiest voor Winsol, hoeft zich geen zorgen te maken over kwaliteit. We gebruiken
exact dezelfde materialen en kleuren voor je deuren, ramen en poorten. Nagenoeg alles wordt lokaal
geproduceerd, in verschillende Belgische fabrieken, volgens strikt opgelegde kwaliteitsnormen. Zo
garanderen we een uniforme en kwalitatieve uitstraling voor jouw woning.
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ROLGORDIJNEN
Trendy en compact

Rolgordijnen zorgen voor een strakke
continuïteit in elk interieur. Het minimalisme van
deze raamoplossing wordt bij Winsol vertaald
in een geruisloos bedieningscomfort, een
uitgelicht afwerkingsniveau en geavanceerde
systeemoplossingen voor elk raam, ook in geval
van grote raampartijen.
Uiteraard is er ook plaats voor een persoonlijke
stijlinvulling aan de hand van een ruim gamma
unieke doekreferenties. Naast een uitgebreid
kleurgamma, voorziet Winsol een waaier aan
structuren en kwaliteiten. Wist u bijvoorbeeld
dat rolgordijnen ook beschikbaar zijn met
zonwerende screen stof? Dit product biedt
met andere woorden tal van mogelijkheden als
sfeermaker bij u thuis.
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IDEALE RAAMISOLATIE
Rolgordijnen met screendoek hebben
een sterk isolerende eigenschap voor
extra comfort: ‘s zomers houden ze
de warmte buiten en zorgen in de
winter voor minder warmteverlies.
Dit resulteert niet alleen in flinke
besparingen op uw energiekosten,
maar ook in verminderde uitstoot van
CO2.
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VOUWGORDIJNEN
Tijdloze klasse

Vouwgordijnen zorgen voor een luxueuze
afwerking van uw leefwereld. Deze raamoplossing maakt steevast een elegant
statement omdat ze zowel een functioneel
als een visueel comfort biedt. Ze maken
een ruimte statig, gezellig, levendig,
trendy of traditioneel chique. Ook voor
grote raampartijen zijn deze producten
een ideale oplossing.

Het geruisloze Easy-Lift kettingsysteem
zorgt ervoor dat u uw vouwgordijn op een
soepele en comfortabele manier kan op- of
neerlaten.
De unieke gepatenteerde overbrenging
brengt een zeer lichte bediening, ook bij
grotere vouwgordijnen.
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99% van alle vouwgordijnstoffen
zijn kamerhoog. Hierdoor kunnen
bijna alle vouwgordijnen naadloos
geconfectioneerd worden.
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DUO ROLGORDIJNEN
Een spel van licht en looks

Houdt u van het gebruiksgemak
van rolgordijnen, maar wenst
u de lichtinval zelf te bepalen?
Dan is een duo rolgordijn
uw oplossing op maat. Duo
rolgordijnen combineren
transparantie en ondoorzichtigheid in één doek. De
afwisseling zorgt voor een
dynamisch, doch strak lijnenspel
aan uw raampartijen. Doorheen
de dag kan u de transparantie
aanpassen zodat uw interieur als
het ware continu meeleeft met
de lichtinval.
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Wenst u ultiem gebruikscomfort,
kies dan voor gemotoriseerde
duo rolgordijnen. De stille motor
zit netjes weggewerkt in het
oprolsysteem en is bijgevolg niet
zichtbaar.

Duo rolgordijnen zijn optioneel
te verkrijgen met een zichtbare
onderlat. De stof rolt tussen het
roterende en vaste deel.
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ALUMINIUM OF
HOUTEN JALOEZIEËN
Strak en authentiek

DOELTREFFENDE ISOLATOR
Hout is een uitstekende, natuurlijke licht- en
warmteregelaar, die zowel thermisch als akoestisch
zeer goed isoleert.
Door hun rustige uitstraling geven houten jaloezieën
een vertrouwd en huiselijk gevoel.
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STRAK EN AUTHENTIEK
Een tijdloze klassieker voor elk type interieur die design en
functionaliteit verenigt: de horizontale jaloezie. U combineert het strakke horizontale effect met optimaal
gebruiksgemak waarbij u exact afregelt hoeveel licht u
binnen wenst. Zo creëert u de perfecte zonwering die
voldoet aan al uw persoonlijke wensen.
Kies voor houten jaloezieën om die warme en natuurlijke
sfeer in uw leefwereld te brengen.
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VERTICALE
JALOEZIEËN
Stijlvol en modern

De keuze voor verticale jaloezieën laat u tal van mogelijkheden in uw interieur. Een strakke
werkomgeving of een exclusieve woonkamer? In ieder geval kiest u voor een verticaal accent
dat steeds uw leefruimte optisch hoger doet lijken.
Het visuele comfort van verticale jaloezieën vertaalt Winsol in de verschillende
uitvoeringsmogelijkheden.
De matte railafwerking en kleurgecoördineerde accessoires getuigen van oog voor detail.
Daarnaast zijn er ook verschillende lamelbreedtes mogelijk. In een uiterst moderne styling,
betekent een XTRA LARGE afwerking een waar interieur statement. lossing.
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Ingelast ondergewicht

Winsol verticale
jaloezieën kan u naast
rechthoekige ramen
perfect toepassen
voor speciale ramen
met verticale of
horizontale bogen
of ramen met een
schuine boven- of
onderkant.

13

RAAMDECORATIE

PLISSÉ- &
DOUPLIGORDIJNEN
Sfeervol compact

Met de combinatie van 2 verschillende
stoffen in 1 plisségordijn kan u overdag
genieten van het uitzicht door een
transparante stof, om ‘s avonds over te
schakelen naar een half-transparant of
verduisterende stof voor extra privacy.
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Esthetiek en energiebesparing in één. Dat is wat plissé- en doupligordijnen bieden.
Deze gordijnen bestaan uit een gevouwen stof die zich in plooien als een harmonica opvouwt
wanneer het wordt opgetrokken. Kenmerkend is de uiterst geringe pakkethoogte wanneer het
gordijn opgetrokken is. Met doupli haalt u de look van een plisségordijn in huis, maar zonder
zichtbare koordjes. De afwerking is bijgevolg zachter en strakker. Het thermisch voordeel van
doupli zit in de honingraatstructuur die een isolerende eigenschap heeft. Op die manier haalt u
een duurzame en energiebesparende raambekleding in huis.

Dankzij het functionele comfort van het
Top Down-systeem krijgt u de volledige
vrijheid om uw doupli gordijn van boven
naar beneden of van beneden naar boven
te sluiten. Deze innovatieve toepassing kan
u meer privacy bieden zonder dat u aan
lichtinval moet inboeten.
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RAMEN EN
DEUREN

ROLLUIKEN

GARAGEPOORTEN

ZONWERING

TERRASOVERKAPPINGEN

Nog vragen over raamdecoratie?
Stel ze gerust.
Bij Winsol hebben we 140 jaar ervaring met luisteren, meedenken, innovatieve oplossingen bieden en
topkwaliteit leveren, vanaf het eerste ontwerp tot na de plaatsing. Al onze realisaties zijn uniek en op
maat. We werken met duurzame materialen en vooruitstrevende technieken. Zo is Winsol de uitvinder van
de 4-puntsdichting, de superisolerende poort, het pvc-raam,… Maar we zijn vooral mensen, die perfect
inspelen op jouw wensen.
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