
Je knus en veilig voelen in je huis, 
dat is een onbetaalbaar gevoel. Bij 
Winsol doen we er dus alles aan 
om je woning zo veilig te maken. Van 
uiterst stevig buitenschrijnwerk 
over veiligheidsglas tot inbraak-
werend beslag: het gamma is 
groot. De adviseurs in onze toonza-
len helpen je graag én met veel ken-
nis van zaken om samen met jou de 
juiste keuze te maken. 

Ook onze poorten en rolluiken 
helpen om je huis extra te bescher-
men tegen ongewenste bezoekers. 
Blader snel door naar pagina 6 om 
meer te weten!

Omdat we van je huis, villa of ap-
partement ook een architecturaal 
pareltje willen maken, kun je bij 
Winsol terecht voor alle mogelijke 
kleuren en trends op vlak van af-
werking. Wist je dat een afwerking 
met structuurlak ervoor zorgt dat je 
ramen en je deuren beter bestand 
zijn tegen schade door weersom-
standigheden? We leggen het uit op 
pagina 7. 

Ontdek nu het extra veilig buiten-
schrijnwerk aan voordelige prijzen. 
Kom langs in de showroom en 
laat je informeren door onze er-
varen adviseurs. Je krijgt altijd 
een gratis en vrijblijvende offerte 
op maat. 

Surf naar www.winsol.be en vind de 
showroom in je buurt. 

Van je huis een 
veilige thuis 
maken? 
Met WINSOL 
natuurlijk! 

Veilig thuis
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Bij Winsol zitten we niet stil. 
Ontdek de nieuwigheden in 
het gamma! 

Nieuw: super-isolerend 
PVC Schuifraam: C+70 
MOOV (p.3)

SolarFix: windvaste zon-
wering op zonne-energie 
(p. 5)

NIEUW!

ONTDEK HET SAFETY PACK IN DE SHOWROOM  



Je voordeur, achterdeur of zijdeuren 
zijn de zwakste plek aan je huis.
Doe altijd je ramen en deuren goed 
op slot.

• Een buitendeur van Winsol is altijd uit-
gerust met 5 meerpuntssluitingen. 
Dit betekent dat je deur niet enkel aan 
het slot vergrendeld wordt, maar ook 
nog op 4 andere punten.  

• Een veiligheidsdeur biedt zoveel 
weerstand dat een inbreker snel 
opgeeft. 

• Daarbovenop voorzien we nog extra 
inbraakwerende deurscharnieren 
met zaagbestendige pen. 

• Een volledig ingewerkte veiligheids-
cilinder verhindert dat het slot uitge-
boord wordt.

Een goed beveiligd huis begint met een 
Winsol deur!

Winsol: experts in veiligheid
Natuurlijk voldoet ons buitenschrijnwerk aan de strengste eisen op vlak van 
isolatie en duurzaamheid. Maar ook veiligheid is voor Winsol uiterst belangrijk. 

Met onze ultra-beveiligde ramen, deuren en garagepoorten houd je ongewenste 
bezoekers buiten. 

Altijd welkom in een showroom in je buurt voor 
gratis inspiratie en advies

WINSOL SCHRIJNWERK BESCHERMT JE THUIS

Je ramen zijn een kwetsbare plek in je woning. Sluit ze daarom altijd, ook 
op de bovenverdieping. Raamkrukken die kunnen gesloten worden met een 
sleutel zorgen voor extra veiligheid.

Naast goed verankerde profielen in de muur kies je best ook voor gelaagd 
inbraakvertragend glas. Tussen twee lagen glas wordt een speciale folie 
aangebracht die het raam bijeenhoudt bij inslag. Omdat inbrekers meer tijd 
en moeite moeten doen om het raam kapot te krijgen zorg je voor een extra 
hindernis.

• Winsol ramen zijn steeds uitgerust met standaard veiligheidsbeslag.

• Standaard voorzien we op onze ramen de Secustik inbraakvertragende  
 raamkruk. 

• Vier paddenstoelnokken voorkomen dat je ramen opengewrikt worden.  

• PVC ramen: 

 -  Massieve middenbrug binnenin het profiel om doorboren te verhinderen. 

 -  Rondlopend beslag met extra sluitpunten. 

 - Hefschuiframen: 4 sluitnokken, aan elke zijde 1. 
  Zo zijn je hefschuiframen bijna niet open te forceren. 

2.  Ramen: veiligheidsbeslag en gelaagd glas

4. Rolluiken houden inbrekers buiten

Is jouw garagepoort stevig en goed beveiligd? Onze poorten beschikken 
allemaal over een RC2-veiligheidscertificaat en kunnen dus tegen een 
stevig stootje. 

De inbraakvertragende eigenschappen van een Winsol elektrische garage- 
poort:

• Stevig beslag en robuuste panelen

• De motorblokkering beveiligt de poort tegen optillen.

• Open en sluit de poort met je afstandsbediening. De ‘rolling code’ 
van die afstands-bediening zorgt ervoor dat die niet door hackers 
achterhaald kan worden. 

3.  Elektrische garagepoorten: beveiligd 
 tegen hackers

Neergelaten rolluiken vormen een extra obstakel tegen inbrekers. Boven-
dien beschermen ze je ramen en je glas. 

Elektrische rolluiken beschikken over een buismotor die blokkeert. Ze kunnen 
niet met een koevoet omhoog getild worden. Ook versterkte onderlatten 
en veiligheidsgeleiders voorkomen ongewenst bezoek. 

Wil je de indruk wekken dat je thuis bent tijdens de verlofperiode? Met een 
timer laat je je rolluiken automatisch openen en sluiten op verschillende 
tijdstippen. 

1.  Winsol buitendeuren: extra beveiligd
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Innovatief schuifsysteem
Een parallel schuifsysteem laat de bewegende vleugel zonder wrijving of 
weerstand wegschuiven van het kaderprofiel. De C+70 MOOV opent en sluit 
bijzonder makkelijk. Je draait simpelweg de kruk naar boven en zonder verdere 
manuele manoevers zoals trekken of heffen glijdt het raam open. Een topper 
qua gebruiksgemak!

Super isolatie
PVC beschikt van zichzelf al over zeer goede isolerende eigenschappen. Maar 
dankzij deze ingrepen presteert de C+70 MOOV nog beter.

• Een nieuwe rubber afdichting rond om rond ingewerkt in plaats van de 
klassieke borstelafdichting voor betere prestaties 

• Superieure wind-, water- en luchtdichtheid

• Een verbeterde akoestische isolatie: je houdt storend omgevingslawaai 
buiten

• Voortreffelijke thermische isolatie: EPB- en BEN (Bijna Energie Neutraal) 
conform

Stijlvolle afwerking en kleuren
Voor de C+70 MOOV ontwierpen we stijlvolle en elegante profielen die naar 
wens afgewerkt worden. Het onderste profiel kan deels in de vloer ingewerkt 
worden. Zoals steeds bieden we een grote waaier aan kleuren en afwerkings-
mogelijkheden aan. Zo kun je het design van het profiel van de C+70 MOOV 
volledig afstemmen op de stijl van je woning.

Schuiframen zorgen voor meer ruimte. Je haalt er extra daglicht mee binnen en 
tijdens de zomer vervaagt de grens tussen binnen en buiten. 

De C+70 MOOV is een nieuw PVC-schuifraam dat ultra-isolerend is en boven-
dien erg makkelijk in gebruik. Tel daarbij de zeer gunstige prijs/kwaliteit-verhou-
ding en je begrijpt waarom dit schuifraam een ster in wording is.
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Alle voordelen op een rijtje

•  Uiterst makkelijk in gebruik: het raam glijdt 
moeiteloos open en dicht. 

•  Uitstekende thermische isolatie: houdt de 
warmte binnen en de koude buiten. 

•  Houdt hinderlijk lawaai buiten. 

Schuiframen: meer licht, meer ruimte

Nieuw
in het gamma
C+70 MOOV 



Screens: trendy en elegante zonwering

Andere merken: de behuizing 
steekt uit de dag.

Winsol: SolFix 90 RE in de dag geplaatst

VS

Had je het de afgelopen zomer ook zo warm? Vond je het moeilijk om je huis 
koel te houden? Installeer dan dit voorjaar zeker screens: deze vorm van 
zonwering houdt de warmte buiten. 

Bespaar op je energie-verbruik, 
verminder je CO2 uitstoot
Met screens vermijd je dat je huis opwarmt en geen (of veel minder) beroep 
moet doen op een energieverslindende airco. Met screens bespaar je dus 
zeker op je energieverbruik én blijft het lekker fris binnen. Je vermindert 
daardoor ook je CO2-uitstoot, en dat is dan weer beter voor het milieu. In een 
nieuwbouwproject zorgen screens voor een betere EPB-score. . 

Een elegante en duurzame oplossing
Wil je liever geen ontsierende elementen op je gevel? Kies dan voor het model 
SOLFIX 90 RE. De kast wordt quasi onzichtbaar ingewerkt in de dagmaat van 
het venster, zodat er geen kast-elementen uitsteken. 

Controleer je privacy en de lichtinval 
Dankzij een ruime keuze aan screendoeken controleer je zelf de lichtinval: zo 
bestaan er screens die 100% verduisteren. Ze zijn ideaal voor slaapkamers of 
badkamers. Voor andere ruimtes, zoals de woonkamer of een kantoor stellen 
we graag screens voor die het licht laten binnenvallen. Tegelijkertijd beperk je 
ook de inkijk, zodat je voor meer privacy zorgt.

Solfix: insectenwerende zip screens
De SolFix modellen zitten dankzij de geleiders stevig vast geritst in het raam. 
Dat betekent dus ook dat er geen vliegende insecten  of andere beestje binnen 
kunnen. Met een dergelijk systeem heb je dus geen extra horren meer nodig. 
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NIEUW: SolarFix screen op zonne-energie

100% draadloos, 100% groene energie
Bij Winsol blijven we vernieuwen en we stellen dan ook met trots de nieuwe 
SolarFix voor: een voorzetscreen dat werkt op zonne-energie. 

Installatie zonder breekwerk
Geen zin in rommel en lawaai of het risico op beschadiging van je gevel? Kun je 
je niet altijd vrij maken om de plaatsers of installateurs binnen te laten? Geen 
nood! Voor de SolarFix is er geen kap- of breekwerk nodig, omdat er geen ver-
binding gemaakt moet worden met het elektriciteitsnetwerk. Zo kun jij profite-
ren van een snelle en breekvrije installatie zonder zorgen. 

Design en afwerking
Screens, de meest elegante vorm van zonwering. Maar je wil natuurlijk je ge-
vel niet laten ontsieren door functionele elementen zoals een voorzetkast. De 
SolarFix wordt dan ook discreet en bijna onzichtbaar in de dagmaat van het 
raam gemonteerd. Zo blijft je gevel vrij van storende onderdelen. Je blijft ook 
optimaal profiteren van de natuurlijke lichtinval. 

De werking van de solarfix
Op de voorzetkast monteren we onopval-
lend een klein zonnepaneel. Dat laadt de 
ultra-krachtige batterij op die de motor be-
dient. 

Wil je je screen naar beneden of naar boven 
laten? Gebruik dan de afstandsbediening en 
de zonne-energie doet de rest! 

Is er een langere periode zonder zon? Geen 
paniek, de fotovoltaïsche cel is van de aller-
hoogste kwaliteit en werkt een recordaantal 
dagen zonder direct zonlicht.

Winsol batterij:  
4,0 Ah

Andere screens:
2,2 Ah



Rolluiken, het blijven tijdloze klassiekers. En dat is niet verwonderlijk, 
want ze bieden heel wat voordelen. 

1. Rolluiken zijn inbraakwerend
Wist je dat inbrekers kiezen voor het makkelijkste doelwit? Je wil 
dus liever niet dat jouw huis snel en ongezien binnen te dringen is. 
Rolluiken zijn een extra hindernis, en alleen al het feit dat je ze hebt 
neergelaten kan al reden genoeg zijn om indringers af te schrikken. 

Verder zorgen rolluiken ook voor extra bescherming tegen glasbreuk 
of andere schade aan het raam. Een Winsol-rolluik is ook voorzien 
van een versterkte onderlat en veiligheidsgeleiders: zelfs met 
een koevoet of ander inbrekersmateriaal kan het rolluik niet in 1-2-3 
opgetild worden. 

Vertrek je op reis of ben je lange periode afwezig? Met een voorge-
programmeerde timer laat je op gezette tijdstippen je rolluiken op en 
neer, waardoor je de illusie wekt dat je thuis bent. 

2. Extra isolatie
Rolluiken zorgen voor een extra isolatielaag op de buitenste bouw-
schil. De meeste warmte ontsnapt nog altijd via de ramen en rolluiken 
verhinderen dat. Ook in de zomer bewijzen rolluiken hun nut! Wil je 
graag een lekker frisse slaapkamer tijdens zonnige dagen? Houd dan de 
ramen dicht en laat de rolluiken de hele dag naar beneden. Je vermijdt zo 
dat de zonnewarmte de ruimte opwarmt en je moeilijk in slaap valt. 

In beide gevallen bespaar je op je energieverbruik: in de winter moet 
je minder stoken en tijdens de steeds heter wordende zomers hoef je 
geen airco te gebruiken. 

3. Rust en privacy
Woon je langs een drukke weg of geven je buren regelmatig een feestje 
in hun tuin? Dan weet je hoe stresserend en vervelend lawaai kan 
zijn. Met rolluiken los je alvast een deel van het probleem op, want 
ze houden ook een deel van het geluid tegen. Zo houd je het heerlijk 
rustig in huis. 

Gezellig genieten van een familiemoment zonder pottenkijkers? Je 
rolluiken belemmeren het zicht, zeker op het moment dat je ’s avonds 
de lichten al hebt aangestoken. 

Voorzetrolluik op 
zonne-energie
Vorig jaar stelden we al ons voorzetrolluik op zonne-
energie voor. Kies je tijdens een renovatieproject 
voor rolluiken? Met dit voorzetrolluik op 100% 
groene energie zit je 100% goed! 

- Snelle en vlotte installatie zonder 
breekwerk 

- Krachtige batterij met lange 
levensduur

- Je bespaart op je energiefactuur!

Rolluiken: meer veiligheid, betere isolatie



Kleuren en afwerking
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Trending: structuurkleuren

Zuiver wit
RAL  9016

Roomwit
RAL  9001

Antraciet
RAL  7016

Kwartsgrijs
RAL  7039

Betongrijs
RAL  7023

Lichtgrijs
RAL  7040

Zijdegrijs
RAL  7044

Taupe
NCS 5005-Y50R

Grijsbeige
RAL  1019

Notenboom
RAL  8028

Gouden eik
RAL  8003

Mahonie
RAL  8019

Donkere eik
RAL  8019

Zwartbruin 
op basis van 
korrelstructuur
RAL  8022

Gitzwart 
RAL 9005 M

NIEUW
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Een rijke waaier aan kleuren
Je ramen en je deuren bepalen mee de ‘look’ van je gevel en je huis. Niet enkel de keuze van materialen is belangrijk, je wil natuurlijk ook graag een perfecte afwerking. 
De kleuren moeten passen bij je bouwstijl en de rest van je woning. Maar misschien leg je graag een aantal eigen accenten? Bij Winsol heb je de keuze uit vele mogelijkheden.  

Aluminium

Wist je dat we bij Winsol alle mogelijke RAL-kleuren kunnen produceren?  
Heb je excentrieke wensen of wilde plannen? Kom dan zeker eens langs in 
onze showroom om de mogelijkheden te bespreken. 

Voor de afwerking heb je de keuze: 

• Mat voor een geraffineerde look

• Glanzend voor luxueuze afwerking

• Korrelstructuur voor een betere bescherming tegen corrosie en 
weersomstandigheden

• Metallic finishing touch voor wie op zoek is naar net dat tikkeltje meer

PVC

Natlak
In onze eigen natlakafdeling hebben we al vele jaren ervaring met het lakken en 
afwerken van PVC-ramen. We zijn niet afhankelijk van leveranciers, wat de lever-
termijnen natuurlijk ten goede komt. Je krijgt bij ons ook 10 jaar garantie op de 
kleurvastheid die we garanderen door een extra dikke kleurlaag. Het PVC-schrijn-
werk wordt altijd met een structuurlak afgewerkt omdat dat krasbestendiger is dan 
gewone lak. 

Folie
We kunnen je PVC-schrijnwerk ook met een folie bekleden. Zo kun je bijvoorbeeld 
kiezen voor ramen met het uitzicht van hout. Geen mens die het verschil ziet, maar 
jij hoeft je ramen in elk geval niet elke paar jaar te schuren en te verven. 

Nieuw in het gamma is de trendkleur gitzwart in een matte afwerking (RAL 9005 M) 

We bieden volgende afwerking en kleuren aan: 

WIST JE DAT
JE BIJ WINSOL TIEN JAAR 
GARANTIE KRIJGT OP 
KLEURVASTHEID?



Ekeren
Kapelsesteenweg 377,
2180 Ekeren 
T: 03 666 75 90
ekeren@winsol.be 
ma op afspraak 
di - vr 10u - 17u 
za 10u - 16u I zo gesloten

Aartselaar
Boomsesteenweg 70,
2630 Aartselaar 
T: 03 880 85 65
antwerpen@winsol.be 
ma op afspraak 
di - vr 10u - 17u 
za 10u - 16u I zo gesloten

Luik
Avenue du Progrès 7,
4432 Alleur
T: 04 239 95 70
liege@winsol.be
ma - vr 10u - 18u I vr 10u - 16u30
za 10u - 16u I zo gesloten

Sint-Niklaas
Heidebaan 71B,
9100 Sint-Niklaas
T: 03 777 77 47
sint-niklaas@winsol.be
ma 9u - 18u
di op afspraak
woe - vr 9u - 18u
za 10u - 16u I zo gesloten

Izegem
Roeselaarsestraat 542,
8870 Izegem
T: 051 33 18 09
izegem@winsol.eu 
ma en zo gesloten
di - do 10u - 18u I vr 10u - 17u
za 10u - 16u

Bergen
Chaussée de Binche 103,
7000 Mons
T: 065 34 24 24
hainaut@winsol.be
ma - do 08u - 17u
vr 9u - 12u30 & 13u30 - 16u
za 10u - 16u I zo gesloten

Zaventem
Leuvensesteenweg 710,
1930 Zaventem
T: 02 758 03 40 I brabant@winsol.be
ma op afspraak
di - do 9u - 18u
vr 9u - 17u
za 10u - 16u I zo gesloten

Knokke-Heist
Natiënlaan 206,
8300 Knokke-Heist
T: 050 60 59 88
knokke-heist@winsol.be
ma gesloten
di - vr 10u - 12u & 13u - 17u
za 10u - 16u I zo gesloten

Oostende
Torhoutsesteenweg 626,
8400 Oostende
T: 059 70 85 89
oostende@winsol.be
ma & zo gesloten
di - do 10u - 12u & 13u - 18u
vr 10u - 12u & 13u - 17u
za 10u - 16u

Sint-Denijs-Westrem
Kortrijksesteenweg 1236,
9051 Sint-Denijs-Westrem
T: 09 244 61 40
oost-vlaanderen@winsol.be
ma & zo gesloten
di - vr 10u - 17u
za 10u - 16u

www.winsol.be
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• Inbraakwerend veiligheidsbeslag: in het Safety Pack van Winsol vind 
je stevige sloten en extra veilige sloten of deur- en raamkrukken, zonder 
meerprijs. Zie pagina 2 voor meer info. 

• Wij voorzien onze ramen (PVC en ALU) standaard van 4 paddestoel-
nokken. Deze vergrendelen de raamvleugel in de kader door middel van 
een zijwaartse én een opwaartse beweging. Zo verhinder je dat een raam- 
vleugel uit het kader getild kan worden met een koevoet. 

• Onze deuren rusten we uit met 5 meerpuntssluitingen. Dat betekent dat 
je voordeur niet enkel aan het slot vergrendeld wordt, maar ook op een 
aantal andere punten. Je deur is dus beter bestand tegen inbraak. 

• PVC-ramen: harde massieve middenbrug die het doorboren extra moeilijk 
maakt. 

• De Winsol PVC hefschuiframen zijn voorzien van 4 sluitnokken, aan 
elke zijde 1. Zo kunnen ze moeilijk open geforceerd worden. 

• PVC schuifraam C+70 MOOV: elke zijde van de vleugel is uitgerust met 
afsluitingen. Bij schuiframen van andere merken geldt dit enkel voor de 
sluitzijde.  

Bij Winsol krijg je nu meer veiligheid voor dezelfde prijs. Je woning, 
je gezin en je spullen zijn beter beschermd, zonder dat je meer hoeft 
te betalen. Kom snel langs in een showroom en haal jouw safety pack 
op maat in huis!

SAFETY  
FIRST!
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Ontdek het SAFETY PACK in de showroom




