
RAMEN EN DEUREN 

HBI ramen + deuren. Altijd een lichtpunt.



RAAM-CHECKLIST

Ontdek in een handomdraai welke 
ramen bij uw huis passen. Voor hulp bij 
uw keuze, zie ommezijde.

|  Om druktechnische redenen kunnen er 

kleurverschillen optreden tussen de weer-

gegeven kleuren en de originele kleuren 

van de bouwelementen. Monsters van de 

originele materialen zijn echter verkrijgbaar 

bij elke HBI-dealer. Door het materiaal ver-

oorzaakte kleurafwijkingen zijn mogelijk. 

Aan de informatie kunnen geen rechten 

worden ontleend. Technische 

wijzigingen voorbehouden.

BA s I s  U I T V O E R I N G pag.  14  –  19

MATERIAAL: |  |  Kunststof |  |  Hout |  |  Hout/Aluminium

BASISRAAM: |  |  HBI.ENERGy

VARIANT: |  |  1000 |  |  2000 |  |  3000

sPECIALE UITVOERING

WARMTE-ISOLATIE : |  |  Warme glasrandverbinding pag. 13

VEIL IGHEID: |  |  HBI.RELAx 1000 |  |  HBI.RELAx 2000 |  |  HBI.RELAx 3000 pag. 24 – 29

VEILIGHEIDSBESLAG: |  |  volgens RC 1 N (WK 1) |  |  volgens RC 2 N (WK 2) pag. 26 + 27

GELUIDSISOLATIE : |  |  HBI.sILENCE 1000 |  |  HBI.sILENCE 2000 |  |  HBI.sILENCE 3000 3 ) pag. 30 – 33

BA s I s  U I T V O E R I N G pag.  36 – 39

PROFIELDESIGN: |  |  afgerond 1 ) + 3 ) |  |  afgeschuind 3 ) |  |  rustiek profiel 1 )

|  |  oude stijl profiel 1 ) |  |  doorlopend 2 ) |  |  terugspringend

BA s I s  U I T V O E R I N G pag. 67 + 68

KLEUR BUITEN : |  |  lak |  |  transp. lak 1 ) |  |  decorfolie 3 )

|  kleur:

KLEUR BINNEN: |  |  lak |  |  transp. lak 1 ) + 2 ) |  |  decorfolie 3 )

|  kleur:

sPECIALE UITVOERING

ROLLUIKEN: |  |  opzetkast |  |  voorbouwkast |  |  stuckast pag. 46 + 47

|  kleur: pag. 69

|  |  kunststof-lamellen |  |  aluminium-lamellen

|  kleur: pag. 69

KLAPLUIKEN: |  |  opgeklampte luiken |  |  paneelluiken |  |   jalouzieluiken |  |  combiluiken pag. 48 + 49

INSECTENHORREN: |  |  inzethor |  |  draaihordeur |  |  rolhor |  |  schuifhordeur pag. 52

BESLAG: |  |   volledig verdekt |  |  comfortbeslag pag. 53

|   raamgreep type: pag. 71

|  kleur: pag. 71

sPECIALE UITVOERING

BEGLAZING: |  |  figuurglas |  type / kleur: pag. 70

|  |  zelfreinigend glas pag. 44 + 45

ROEDEN: |  |  roeden in de glasspouw        |  |  opgezette roeden    |  |  echte roeden pag. 65

|  |  opgezette roeden / tussenschotje |  |  voorzetroeden

RAAM-CHECKLIST  | Kruis de onderstaande velden aan en ontdek wat voor raamtype u bent!

1 ) Hout / 2 ) Hout/Aluminium / 3 ) Kunststof



PROBLEEMLOOS TECHNIEK
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EXTRA
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UITVOERING

ONTWERPEN
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RAAMONTWERP

8 – 41

54 – 71

72 – 77

42 – 53
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78 + 79

| Variatie op maat

| Modern vakwerk

| Speciale vormen

| Constructie en materialenoverzicht

| Raamoriëntatie

| Roeden

| Hoogwaardig oppervlak

| Oppervlaktebehandeling

| Figuurglas

| Raamgrepen

| Overzicht| Opmeten en montage 

| Garantie

| Zelfreinigend glas 

| Zon- en zichtwering 

| Ventileren en ventilatiesystemen 

| Insectenhorren 

| Geen obstakels

| Energiebesparende ramen

| Energiebesparende terrasdeuren

| Inbraakwerende ramen

| Geluidswerende ramen

| Raamontwerp en profilering

| Monumentenzorg

5

 INHOUD



WELKOM

 VARIATIE OP MAAT

 MODERN VAKWERK 

7

 WELKOM

6



De ramen en deuren van HBI zijn architecto-
nische designelementen. Zowel voor binnen 
als voor buiten. Daarom bieden wij oplossing-
en die perfect in elke bouwsituatie kunnen 
worden geïntegreerd. Bij ons zijn speciale 
wensen standaard:  getoogde of afgeschuinde 
elementen of glas-in-lood-ramen voor sanering 
van oude gebouwen in stijl. De ramen van HBI 
bieden technische perfectie voor elk doeleinde 
en elke stijl.

De grote variatie aan mogelijkheden is ook te-
rug te zien in de materialen die wij aanbieden: 
hout, kunststof, hout/aluminium. Alle bouwele-
menten worden met de grootste zorgvuldig-
heid vervaardigd en zijn tot in het kleinste 
detail functioneel goed uitgewerkt. Als aan-

vulling op de uitgebreide seriematige uitvoe-
ringen kan een keuze worden gemaakt uit tal 
van accessoires waardoor elke klant het per-
fecte raam of de perfecte deur kan samenstel-
len. Wat u ook kiest, in één opzicht krijgt elke 
klant van HBI hetzelfde: producten die behalve 
een zichtbaar hoogwaardig oppervlak, ook een 
grote veiligheid bieden.

Of u wilt bouwen of renoveren, de variatie van 
de HBI-producten biedt voor elk idee de opti-
male oplossing. Hetzij modern, traditioneel, of 
met regionaal karakter: wij bieden systeemop-
lossingen die perfect kunnen worden aange-
past aan elke bouwsituatie en de bewoners. En 
niet andersom.

VARIATIE 
OP MAAT

 VARITATIE

Zelfs in het standaardprogramma  
hebt u al meer dan 1.000.000  
combinatiemogelijkheden

Speciale wensen zijn standaard bij HBI: voor elke bouwsituatie en elk doeleinde bieden wij de perfecte oplossing. 
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Al meer dan 50 jaar geven de op maat ge-
maakte ramen en deuren van HBI een ge-
zicht aan tal van huizen. 

Ramen zijn designelementen die een stempel 
drukken op het karakter van gevels.  Ongeacht 
of het gaat om nieuwbouw, oude gebouwen of 
renovatie: ramen die in stilistisch en technisch 
opzicht perfect geïntegreerd zijn, vormen altijd 
een prachtig beeld. 

HBI staat in dienst van de beste ontwerpers ter 
wereld – U. Wij combineren de serieproductie 
namelijk met alle voordelen van productie op 
maat. U kiest uit de verschillende productlijnen 
en systeemoplossingen de basiselementen zo-
als model, materiaal, de vorm, de kleur en het 
glas. Pas daarna beginnen wij met de productie. 
Zo kunt u de afzonderlijke onderdelen geheel 
naar eigen wens combineren. Daarbij geldt 
maar één limiet: uw fantasie.  

Ambachtelijke traditie en de modernste produc-
tietechnieken vormen voor HBI geen tegenstel-
ling. Wij produceren op het hoogste 
kwaliteitsniveau. En dat niet zonder reden, want 
wij stellen ons ten doel toonaangevend te zijn in 
de combinatie tussen design en functie. En dat 
zijn we ook, zoals ook officieel is bevestigd. Alle 
ramen en deuren van HBI worden geleverd on-
der het KOMO  attest en dragen het RAL-
keurmerk, dat wordt toegekend door het 
onafhankelijke “Institut für Fenstertechnik e.V.” 
in Rosenheim, Duitsland. En zo goed als onze 
producten zijn, zo is vanzelfsprekend ook de 
prijs-kwaliteitsverhouding.

Wij als onderneming met een lange traditie staan 
in voor onze producten: solide, betrouwbaar, 
functioneel, duurzaam en waardevast. En wij zijn 
zo flexibel als de wensen van onze klanten.

Kortom: ramen en deuren made in Germany. 
Ramen en deuren made by HBI.

MODERN 
VAKWERK

HBI verbindt alle voordelen van productie op maat met serieproductie. Zo is elk raam gelijk. En toch uniek.

MODERN VAKWERK
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 ENERGIEBESPARENDE RAMEN 1

 ENERGIEBESPARENDE TERRASDEUREN 1

 INBRAAKWERENDE RAMEN 2

 GELUIDSWERENDE RAMEN 3

 RAAMONTWERP EN PROFILERING 4 

 MONUMENTENZORG 5

VARIATIE
INDIVIDUELE 

PRODUCT OPLOSSINGEN

2 3 4 51
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Met het oog op milieubescherming en de ge-
stegen energiekosten wordt in de bouw en 
renovatie gezocht naar zinvolle manieren om 
energie te besparen. Huizen met een laag 
energieverbruik zijn tegenwoordig standaard.

Ramen worden vaak onderschat als het gaat 
om energiebesparing. De nadruk ligt vaak op 
verwarming en thermische isolatie;  als daarbij 
de juiste ramen worden gekozen, kan het  
energieverbruik van een huis of een woning 
bijv. bij de renovatie met 35% worden ver-
laagd.
 
Energiebesparende ramen van HBI voldoen 
aan de hoogste technologische eisen: door de 
speciale laag op het oppervlak van het glas in 
combinatie met de edelgasvulling in de glas-
spouw wordt slechts een zeer klein deel van 
de warmte naar buiten doorgelaten. Dat maakt 
uw huis niet alleen behaaglijker, maar ver-
hoogt ook de waarde:

Vanaf 2008 is voor elk huis een energielabel 
verplicht. Daarin wordt informatie gegeven 
over het energieverbruik van het huis. Het  
energielabel zal door potentiële kopers of huur-
ders worden gebruikt als hulpmiddel om de 
waarde te bepalen. Als de energie-efficiency is 
aangetoond, stijgt de waarde van het object 
met max. 3,5%. Bij nieuwbouw of renovatie 
zijn energiebesparende ramen dus een investe-
ring die later wordt terugverdiend.

Vergeleken met ramen van 25 á 35 jaar gele-
den laten ramen volgens de huidige norm 
minder dan de helft van de energie naar bui-
ten ontsnappen. En dat bij aanschafkosten die 
ongeveer een kwart lager liggen dan toen. Het 
is daarom het meest efficiënt om nieuwe ra-
men aan te schaffen in plaats van de oude, 
slecht geïsoleerde ramen te renoveren.  

En niet alleen met het oog op de kosten zijn ra-
men met warmte-isolatie interessant. Door de 
aangename binnentemperatuur wordt de le-
venskwaliteit aanzienlijk verbeterd. Als het bui-
ten koud is, is het ook vlakbij de ramen nog 
lekker warm, want de tocht en ijsbloemen 
blijven buiten, waar ze horen. En de verbeter-
de geluidsisolatie is een positieve bijkomstig-
heid die u er gratis bij krijgt.

ENERGIEBESPARENDE 
RAMEN

Voor meer gezelligheid thuis zijn HBI.EnErgy-ramen verkrijgbaar. Zij helpen u, het energieverbruik te vermin-
deren en het milieu te ontzien. Voor een goed woongevoel – het hele jaar door.

15

 VARIATIE

14

ENERGIEBEsPARENDE RAMEN



| Warmte-isolerende beglazing

Aangezien de U-waarde van modern glas  
meestal lager ligt dan die van het kozijn, moet 
het kozijnaandeel van het raam zo klein moge-
lijk zijn. 

Op verzoek leveren wij ook HBI energiebespa-
rende ramen met warme randverbinding: af-
standhouders van RVS of kunststof zijn slechts 
iets duurder dan afstandhouders van alumini-
um. De energiebesparing is in vergelijking 
echter ongeveer 10  %.

Laten we de besparingsmogelijkheden eens be-
kijken die kunnen worden gerealiseerd door 
normaal glas te vervangen door warmte-isole-
rende ramen. We nemen als voorbeeld een huis 
met 30 m2 glas:

Door enkelglas met een Ug-waarde van 
5,8 W/m2K te vervangen door energiebespa-
rende ramen van HBI met een Ug-waarde van 
1,1 W/m2K, wordt per jaar 1420 liter stookolie 
bespaard.

Door isolatieglas zonder edelmetaallaag  
(Ug-waarde 3,0 W/m2K) te vervangen door 
warmte-isolerende beglazing (Ug-waarde 
1,1 W/m2K), wordt jaarlijks 540 liter bespaard.

Vanwege de constant stijgende olie- en gas-
prijzen zijn energiebesparende ramen dus een 
efficiënte manier om deze kosten tot een mini-
mum te beperken. 

Per direct kunt u ook thuis een actieve bijdrage leveren aan de milieubescherming: energiebesparende ramen van 
HBI helpen om het energieverbruik aanzienlijk te verminderen.

Afstandhouders van RVs3-bladige beglazing

 

Van belang bij de keuze van de juiste 
warmte-isolerende ramen is de warmtege-
leidingscoëfficiënt of U-waarde. Deze waar-
de geeft het warmteverlies aan van een 
bouwelement gemeten per m2 raamoppervlak 
en per graad temperatuur-verschil tussen bin-
nen en buiten. 

De waarde van de verschillende delen van het 
raam kan daarnaast apart worden weergege-
ven. Zo kan de U-waarde van de afzonderlijke 
bouwelementen nog nauwkeuriger worden 
aangegeven:

Uw – de “w“ staat voor het Engelse woord 
“window“. Deze waarde geeft het warmtever-
lies aan van het kozijn inclusief glas.

Ug – de “g“ komt van het woord “glazing“ en 
heeft betrekking op het warmte verlies van alleen 
het glas.

Uf – de “f“ staat voor “frame“. Deze waarde 
geeft het warmteverlies van het kozijn en raam 
aan.

En dat is nog niet alles. Ook de zogenoemde  
g-waarde is relevant. Daarmee wordt de ener-
giedoorlatendheid aangeduid. Dat wil zeggen: 
de g-waarde geeft aan hoeveel energie er in 
totaal via het zonlicht binnenkomt in de vorm 
van warmte.  

Een goed warmte-isolerend raam geeft weinig 
warmte af naar buiten en laat veel zonne-ener-
gie naar binnen. Als vuistregel kan worden 
aangehouden: hoe lager de U-waarde en hoe 
hoger de g-waarde, des te groter is de energie-
besparing. HBI is er de afgelopen jaren in ge-
slaagd om deze waarden terug te brengen tot 
het niveau van de zogeheten “passieve hui-
zen”.

Afdichting van polysulfide

Zonlicht

Warmteverlies

Ontvochtiger

Afdichting van butyl

Gasvulling

Flinterdunne laag edelmetaal

Binnen

Buiten

| Energiebesparende ramen van HBI laten  

 veel zonne-energie het huis binnen en  

 geven weinig warmte af naar buiten.
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ENERGIEBESPARENDE RAMEN 
VAN HOUT

 
HBI.ENERGY 

1000

 
HBI.ENERGY 

2000

 
HBI.ENERGY 

3000

Profiel Omschrijving 

Bouwdiepte  

Uf-waarde | W/m2K |1)

 IV 68 

68 mm 

1,3

IV 80 

80 mm 

1,2

IV 92 

92 mm 

 1,0

Beglazing Opbouw 

Randverbinding  

Ug-waarde | W/m2K | 

g-waarde

2-bladig 

RVs

1,1 

61 %

3-bladig 

RVs 

0,7 

48 %

3-bladig 

RVs 

0,5

48 %

Warmtegeleidingsco - 

ëfficiënt van het raam

Uw-waarde | W/m2K | 2 )

conform DIN EN IsO 10077 - 1

1,26 0,94 0,77

Geschikt volgens de actuele Energie Prestatie 

Normen (EPN) voor

 oude en nieuwe 

gebouwen

nieuwe gebouwen passieve huizen

Jaarlijks besparingspotentieel in de renovatie 

door ramen te vervangen | in liters stookolie| 3)

met enkelglas 5,8  

met isolatieglas 3,0 zonder edelmetaallaag

1421  

542

1463  

584

1594  

714 

 

UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN 
VOOR ENERGIEBEsPARENDE RAMEN

Speciale uitvoering „warme" glasrandverbinding

Speciale uitvoering veiligheidsbeslag (pag. 28 + 29)

Energiebesparende inbraakwerende ramen 

(pag. 26 – 31) 

Energiebesparende geluidswerende ramen 

(pag. 32 – 35)

seriematig

RC 1 N, RC 2 N

HBI.RELAx 1000 – 3000 

HBI.sILENCE 1000 + 2000

ja

RC 1 N, RC 2 N

HBI.RELAx 1000 – 3000 

HBI.sILENCE 1000 

seriematig

RC 1 N, RC 2 N

 HBI.RELAx 1000

 –

HBI.ENERGY 1000 HBI.ENERGY 3000

Warmte-isolatie 1):

Uf-waarde = 1,3 W/m2K

Houten raamkozijnen  

met 68 mm bouwdiepte

Warmte-isolatie 1):

Uf-waarde = 1,2 W/m2K

Houten raamkozijnen  

met 80 mm bouwdiepte  

Warmte-isolatie 1):

Uf-waarde = 1,0 W/m2K

Houten raamkozijnen  

met 92 mm bouwdiepte 

HBI.ENERGY 2000

1 ) Bij ramen met houtgewicht 500 g/m3 / 2 ) Voorbeeldkozijn met buitenafmetingen 1230 x 1480 mm 
3 ) Voorbeeldhuis met 30 m2 raamoppervlak , Basis: zuid Duitsland

Materiaal met warmte: houten ramen van HBI 

creëren een behaaglijke woonsfeer.

|  Energiebesparende ramen van hout

Hout is het meest levende materiaal dat de 
aarde te bieden heeft. Het ademt en straalt als 
geen ander materiaal behaaglijkheid uit. De 
onmiskenbare vlammen blijven zichtbaar in-
dien het transparant wordt gelakt. Maar het 
blijft ook edel en hoogwaardig indien het dek-
kend wordt gelakt. 

Maar hout kan meer dan er alleen mooi uitzien:  
Tijdens de groei produceren bomen zuurstof en 
onttrekken tevens het klimaatschadelijke kooldi-
oxide aan de omgeving. Dit CO2 wordt in houten 
ramen gedurende de gehele levenscyclus op-
geslagen – een belangrijk voordeel in de eco-
balans. Maar ook de energiebalans bij de 
vervaardiging van houten ramen overtuigt om-
dat het materiaal niet eerst kunstmatig moet 
worden geproduceerd.

De uitstekende warmte-isolerende eigenschap-
pen en de robuustheid maken hout tot een ma-
teriaal dat generaties meegaat. Met behulp 
van moderne profielen met een kern van  
PUR-hardschuim kan de isolatiewaarde van 
houten HBI-ramen worden verbeterd tot 
 Uf- waarde = 0,69 W/m2K. Daarom spelen 
houten raamsystemen ook een voortrekkersrol 
bij passiefhuizen.

Uit de talrijke houtsoorten die de natuur voort-
brengt, zoekt HBI de houtsoorten uit met de 
grootste vormstabiliteit. Door middel van spe-
ciale processen wordt het hout zo bewerkt dat 
we het als drievoudig of viervoudig verlijmt  
laminaat het beste ambachtelijk kunnen ver-
werken voor onze houten ramen en deuren.

 TIP

HBI.ENERGy 2000 
Uw = 0,94 W/m2K
Bouwdiepte 80 mm
geschikt voor de  
toekomstige energie-
prestatie norm
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ENERGIEBESPARENDE RAMEN 
VAN HOUT/ALUMINIUM

 
HBI.ENERGY 

1000

 
HBI.ENERGY 

2000

 
HBI.ENERGY 

3000

Profiel Omschrijving 

Bouwdiepte  

Uf-waarde | W/m2K |1)

  HA 68

84 mm 

1,4

HA 80 

96 mm 

1,3

HA 80 passief huis

131 mm 

 0,8

Beglazing Opbouw 

Randverbinding  

Ug-waarde | W/m2K | 

g-waarde

2-bladig 

RVs

1,1 

61 %

3-bladig 

RVs 

0,6 

48 %

3-bladig 

RVs 

0,6

48 %

Warmtegeleidingsco - 

ëfficiënt van het raam

Uw-waarde | W/m2K | 2 )

conform DIN EN IsO 10077 - 1

1,29 0,94 0,77

Geschikt volgens de actuele Energie Prestatie 

Normen (EPN) voor

 oude en nieuwe 

gebouwen

nieuwe gebouwen passieve huizen

Jaarlijks besparingspotentieel in de renovatie 

door ramen te vervangen | in liters stookolie| 3)

met enkelglas 5,8  

met isolatieglas 3,0 zonder edelmetaallaag

1421  

542

1463  

584

1594  

714 

 

UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN 
VOOR ENERGIEBEsPARENDE RAMEN

Speciale uitvoering „warme" glasrandverbinding

Speciale uitvoering veiligheidsbeslag (pag. 28 + 29)

Energiebesparende inbraakwerende ramen 

(pag. 26 – 31) 

Energiebesparende geluidswerende ramen 

(pag. 32 – 35)

seriematig

RC 1 N, RC 2 N

HBI.RELAx 1000 – 3000 

HBI.sILENCE 1000 + 2000

seriematig

RC 1 N, RC 2 N

HBI.RELAx 1000 – 3000 

HBI.sILENCE 1000 

seriematig

RC 1 N, RC 2 N

HBI.RELAx 1000 

 –

Warmte-isolatie 1):

Uf-waarde = 1,4 W/m2K

Hout/aluminium-ramen

met 84 mm bouwdiepte 

Warmte-isolatie 1):

Uf-waarde = 1,3 W/m2K

Hout/aluminium-ramen

met 96 mm bouwdiepte 

Warmte-isolatie 1):

Uf-waarde = 0,8 W/m2K

Hout/aluminium-ramen

voor passieve huizen

1 ) Bij ramen met houtgewicht 500 g/m3 / 2 ) Voorbeeldkozijn met buitenafmetingen 1230 x 1480 mm 
3 ) Voorbeeldhuis met 30 m2 raamoppervlak , Basis: zuid Duitsland

HBI.ENERGY 1000 HBI.ENERGY 3000HBI.ENERGY 2000

HBI-ramen en -deuren van hout/aluminium 

bieden een hoog wooncomfort en zijn tege-

lijkertijd uiterst onderhoudsvriendelijk. Voor 

ieder die in zijn vrije tijd iets beters te doen 

heeft dan schilderen. 

|  Energiebesparende ramen van 
hout/aluminium

Rondom hoog wooncomfort bieden HBI-ra-
men en -deuren van hout/aluminium. Want 
geen enkele andere combinatie van materialen 
verenigt meer tegenstellingen in zo’n perfecte 
eenheid: gemakkelijk te onderhouden, weers-
bestendig, ultramodern aluminium en be-
haaglijk, levend, warm hout.

HBI heeft een systeem ontwikkeld waarmee 
deze twee schijnbaar totaal verschillende ma-
terialen technisch perfect met elkaar harmo-
niëren: met stevige houders worden grote 
geventileerde aluminium schalen spanningsvrij 
aan het hout bevestigd. Zo kan het hout ade-
men en kan het aluminium frame bij tempera-
tuurschommelingen uitzetten.

Hout/aluminium-ramen of -deuren van HBI 
bieden echter naast de technische finesse ook 
een optisch genot: aan de buitenzijde zorgt het 
onderhoudsvriendelijke aluminium voor een 
hoogwaardig uiterlijk. De gelaste hoekverbin-
dingen zorgen niet alleen voor een mooi en ab-
soluut vlak oppervlak, het is ook uitgesloten 
dat het materiaal gaat corroderen. Hierdoor is 
het ook geen probleem om deze kozijnen te 
gebruiken in huizen vlakbij de zee.

Het hout aan de binnenzijde heeft echter een 
hele warme uitstraling en kan naar wens  
worden aangepast aan de inrichting.  Meranti, 
lariks, eiken of grenen, transparant of dekkend 
gelakt; ze zijn allemaal even mooi. Absoluut 
dicht: dankzij het afkitten van de ruiten kan  
duurzaam geen vocht van buiten naar binnen 
tot achter de aluminiumschaal dringen. Het af-
dichtingssysteem aan de binnenzijde voorkomt 
dat vochtige warme lucht in de sponning 
dringt en het materiaal aantast. 

Bij HBI vindt u een omvangrijk programma 
hout/aluminium: raam, terrasdeur of voordeur – 
bijna iedere vorm en iedere houtsoort is lever-
baar. 

 TIP

HBI.ENERGy 2000 
Uw = 0,94 W/m2K
Bouwdiepte 84 mm 
geschikt voor de  
toekomstige energie-
prestatie norm
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1 ) Bij het profielsysteem GENEO wordt een stalen versterking voor witte raamelementen pas vanaf een hoogte van 200 cm of een breedte van 135 cm toegepast. 
2 ) Voorbeelkozijn met buitenafmetingen 1230 x 1480 mm / 3 ) Voorbeeldhuis met 30 m2 raamoppervlak , Basis: zuid Duitsland

 
ENERGIEBESPARENDE RAMEN 
VAN KUNsTsTOF

 
HBI.ENERGY 

1000

 
HBI.ENERGY 

2000

 
HBI.ENERGY 

3000

Profiel Omschrijving 

Bouwdiepte  

Opbouw 

Versterking 1 )

Profielkern 

Uf-waarde | W/m2K |

Rehau Brillant

70 mm

5-kamer

staal

 

1,4

Rehau Geneo MD

86 mm

6-kamer 

GVK 

1,0

Rehau Geneo MD plus

86 mm

6-kamer 

GVK 

0,9

Beglazing Opbouw 

Randverbinding  

Ug-waarde | W/m2K | 

g-waarde

2-bladig 

RVs

1,1 

63 %

3-bladig 

Alu

0,6 

48 %

3-bladig 

RVs 

0,5

50 %

Warmtegeleidingsco - 

ëfficiënt van het raam

Uw-waarde | W/m2K | 2 )

conform DIN EN IsO 10077 - 1

1,27 0,92 0,73

Geschikt volgens de actuele Energie Prestatie 

Normen (EPN) voor

 oude en nieuwe 

gebouwen

nieuwe gebouwen passieve huizen

Jaarlijks besparingspotentieel in de renovatie 

door ramen te vervangen | in liters stookolie| 3)

met enkelglas 5,8  

met isolatieglas 3,0 zonder edelmetaalcoating

1426

534

1497  

606

1640  

749 

 

UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN 
VOOR ENERGIEBEsPARENDE RAMEN

Speciale uitvoering „warme" glasrandverbinding

Speciale uitvoering veiligheidsbeslag (pag. 28 + 29)

Energiebesparende inbraakwerende ramen 

(pag. 26 – 31) 

Energiebesparende geluidswerende ramen 

(pag. 32 – 35)

seriematig

RC 1 N, RC 2 N

HBI.RELAx 1000 – 3000 

HBI.sILENCE 1000 + 2000

ja

RC 1 N, RC 2 N

HBI.RELAx 1000 – 3000 

HBI.sILENCE 1000

seriematig

RC 1 N, RC 2 N 

 –

 

 –

HBI.ENERGY 1000 HBI.ENERGY 3000

Warmte-isolatie 1):

Uf-waarde = 1,4 W/m2K

Kunststofprofiel Rehau Brillant

met staalversterking

Warmte-isolatie 1):

Uf-waarde = 1,0 W/m2K

Kunststofprofiel Rehau Geneo MD 

zonder extra isolatievoorzieningen 

Warmte-isolatie 1):

Uf-waarde = 0,9 W/m2K

Kunststofprofiel Rehau Geneo MD plus

met thermomodule in het raam en kozijn

HBI.ENERGY 2000

| Energiebesparende ramen van kunststof

Niet elk kunststofprofiel is geschikt voor ver-
vaardiging van een HBI-kozijn. Voor de 
warmte-isolatie, de statica en het optische 
verschijningsbeeld speelt de profielvormge-
ving een beslissende rol. Wij passen REHAU-
merkprofielen toe omdat zij in energetisch 
opzicht de beste, voor kunststoframen mo-
menteel op de markt beschikbare profieltech-
niek bieden. 

Voor de verbetering van de statische belastbaar-
heid versterken wij vleugel en kozijn van ieder 
kunststofraam traditioneel met verzinkte staal-
profielen. Deze groot gedimensioneerde staal-
profielen worden tijdens de productie rondom 
dichtgelast en vormen daardoor een homogene 
eenheid met het vijf-kamer-kunststofprofiel. In 
combinatie met geïntegreerde hoekverstevigin-
gen wordt zelfs bij deuren met een groot  
glasoppervlak een extreme stabiliteit gereali-
seerd – bescherming van uw eigendom dus.

Compleet nieuw zijn HBI-kunststoframen met 
GVK-profielkern*. De clou van de nieuwe profiel- 
constructie: een profielkern van het hightech-
materiaal RAU-FIPRO® geeft de HBI-kunststof- 
kozijnen ook zonder staalversterking een 
uitstekende stabiliteit. De tot nu toe onvermijd-
bare warmte-bruggen door het staal zijn ver- 
leden tijd en het ideale isolatiemateriaal (lucht) 
is daarvoor in de plaats gekomen.

 

* GVK = glasvezelversterkte kunststof

Bovendien ontstaan tegelijkertijd unieke isola-
tie-eigenschappen die ideaal zijn voor de toe-
passing in laagenergiehuizen en bij 
energiebewuste saneringen van oude gebou-
wen: zelfs ook zonder extra isolatiemaatrege-
len wordt een Uf-waarde = 1,0 W/m2K bereikt. 
Aan de vereisten voor het energielabel volgens 
de actuele energieprestatie norm wordt op 
deze wijze probleemloos voldaan.

Zelfs aan de strengere vereisten van de toekom-
stige energieprestatie norm wordt met energie-
besparende kunststoframen van HBI met 
GVK-profielkern* vandaag al voldaan: want met 
de standaard bouwdiepte van 86 mm kunnen 
de isolatie-eigenschappen worden verbeterd tot 
op het niveau van een passiefhuis. Bovendien 
liggen de kosten aanzienlijk lager dan tot nu 
toe: Want door de optionele thermomodules in 
de geïntegreerde functiekamers behaalt het 
middenafdichtingssysteem meetwaarden van 
max. Uf, BW = 0,8 W/m2K, hetgeen overeenkomt 
met de waarden van passiefhuizen. Bij plaatsing 
van hoogwaardig 3-bladig glas met een  
Ug-waarde van 0,5 W/m2K kan voor het gehele 
kozijn een in zijn klasse unieke Uw-waarde 
van 0,73 W/m2K worden behaald.

Verder bieden de smalle kozijnprofielen behal-
ve hun elegante uitstraling ook een betere be-
nutting van gratis zonlicht met een aanzienlijke 
zonne-energiewinst als gevolg. 

De thermografie toont aan hoe warmtebrug-

gen (rood, afbeelding links) na het plaatsen 

van de nieuwe kozijnen verdwijnen en energie-

verliezen tot een minimum worden beperkt  

(afbeelding rechts). 

 TIP

HBI.ENERGy 3000 
Uw = 0,73 W/m2K
Bouwdiepte 86 mm 
geschikt voor 
passieve huizen 

23

 VARIATIE

22

ENERGIEBEsPARENDE RAMEN



Hef-schuif-deur

 

Parallel-schuifkiep-deur Vouwdeur Dubbele draaikiep-deur

Zonnestralen gaan rechtstreeks naar het 
hart: daglicht is een belangrijke positieve sti-
mulans voor de menselijke geest. Daarom zijn 
grote glasoppervlakken in de architectuur niet 
alleen belangrijk voor de vormgeving, maar 
ook voor het welzijn van de bewoner. 

Door terrasdeuren reikt het licht ver naar binnen 
en dat geeft een royaal en elegant effect. Tege-
lijkertijd kan met terrasdeuren van HBI de  
energiebalans worden verbeterd en het stroom-
verbruik worden verlaagd. Zo brengen huis- 
eigenaren de zon en de natuur in huis, en 
blijven energieverliezen buiten de deur.

Bij een uitgekiend ontwerp fungeren ruime 
glasbladen als passieve zonnecollectoren die 
de binnentemperatuur aanzienlijk verbeteren. 
Juist bij nieuwbouw moet bij het ontwerp gro-
te aandacht worden besteed aan de combina-
tie gevel/ramen met het oog op de vorm, 
oriëntatie en uitvoering. Alleen dan kan het 
daglicht optimaal worden benut en kunnen de 
stroomkosten worden verlaagd. 

Bij de keuze en inrichting zijn de mogelijkhe-
den bijna onbeperkt. Met de verschillende 
comfortniveaus in de bediening en de moge-
lijke doorgangsopeningen heeft u een ruime 
keuze.

ENERGIEBESPARENDE 
TERRASDEUREN

grote glasoppervlakken zijn niet meer weg te denken uit de moderne architectuur. Met de energiebesparende 
terrasdeuren van HBI heeft u bijna onbeperkt toegang naar buiten.
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| Parallel-schuifkiep-deuren 

De ruimtebesparende variant: als er niet vol- 
doende ruimte is voor traditionele terras deuren, 
kan deze oplossing van pas komen met smalle 
profielen. Het schuivende gedeelte en het vaste 
gedeelte kunnen naar keuze symmetrisch of 
asymmetrisch worden opgedeeld. Het schui-
vende gedeelte kan afzonderlijk worden gekan-
teld en een extra veiligheidsvoorziening 
voorkomt dat u ongewild buitengesloten wordt. 

| Hef-schuif-deuren 

De traploze verbinding naar buiten: thermisch 
gescheiden onderdorpels zorgen voor een vloei-
ende overgang tussen binnen en buiten. Door 
een speciaal ontwikkeld mechanisme en de bij-
zonder stabiele constructie kunnen deze soe-
pele deuren op een breedte van max. 6,7 meter 
worden ingebouwd. In de parallel-positie kan 
het schuivende gedeelte op elke willekeurige 
positie worden vastgezet. 

1 ) Bij deuren met een hougewicht van 500 g/m3 / 2 ) Voorbeelddeur met buitenafmetingen 2000 x 2150 mm / 3 ) zonder zijdelen en meerdelige oplossingen

ENERGIEBESPARENDE TERRASDEUREN PARALLEL-SCHUIFKIEP-DEUREN HEF-SCHUIF-DEUREN 

Hout Hout / Alu Kunststof Hout Hout / Alu Kunststof

Profiel Omschrijving 

Bouwdiepte  

Uf-waarde | W/m2K |1)

IV 68 

68 mm 

1,3 1 )

HA 68 

68 mm 

1,4 1 )

Rehau Brillant

70 mm 

1,4

IV 68 

165 mm 

1,9 1 )

HA 68 

165 mm 

2,0 1 )

Rehau Brillant

190 mm 

1,9

Beglazing Opbouw 

Randverbinding  

Ug-waarde | W/m2K | 

g-waarde

2-bladig 

RVs 

1,1 

61 %

2-bladig 

RVs 

1,1 

61 %

2-bladig 

RVs 

1,1 

61 %

2-bladig 

Alu 

0,8 

48 %

2-bladig 

Alu 

0,8 

48 %

2-bladig 

Alu 

0,8 

48%

Warmtegeleidingsco - 

ëfficiënt van het raam

Uw-waarde | W/m2K | 2 )

conform DIN EN IsO 10077 - 1

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Breedte terrasdeur 3 ) tot 4100 mm 4100 mm 4100 mm 6700 mm 6700 mm 6700 mm 

Benodigde ruimte voor openen tot 160 mm tot 160 mm tot 160 mm – – –

Geen obstakels door traploos grondprofiel nee nee nee ja ja ja 

 TIP

Denk al in de ontwerpfase aan de zon- en 
insectenwering. Meer hierover vindt u in 
deze brochure op pagina 46 – 49 en 52.

1 ) Bij deuren met een hougewicht van 500 g/m3 / 2 ) Voorbeelddeur met buitenafmetingen 2000 x 2150 mm / 3 ) zonder zijdelen en meerdelige oplossingen

| Balkon- en terrasdeuren

Voor elke stijl de perfecte oplossing: u heeft de 
keuze uit allerlei designelementen die aan elke 
situatie kunnen worden aangepast. Het assorti-
ment omvat o.a. meerdelige deuren met tus-
senstijl of stolpuitvoeringen, passende zijdelen, 
naar buiten draaiende deuren en bovenlichten 
evenals speciale vormen. Alles is verkrijgbaar 
in een groot aantal kleuren.

| Vouwdeuren

De ideale oplossing voor zeer grote deurpartijen: 
met maximaal 7 deurbladen die bij het openen 
worden gevouwen en opzij worden geschoven. 
Aan de scharnierkant komen de deuren samen 
en vormen een klein, ruimtebesparend pakket. 
Elke vouwdeur heeft een loopdeur die gemakke-
lijk te bedienen is, en  indien gewenst afzonder-
lijk kan worden gekanteld. 

ENERGIEBESPARENDE TERRASDEUREN BALKON- EN TERRASDEUREN VOUWDEUREN 

Hout Hout / Alu Kunststof Hout Hout / Alu Kunststof

Profiel Omschrijving 

Bouwdiepte  

Uf-waarde | W/m2K |1)

IV 68 

68 mm 

1,3 1 )

HA 68 

68 mm 

1,4 1 )

Rehau Brillant

70 mm 

1,4

IV 68 

68 mm 

1,3 1 )

HA  68 

68 mm 

1,4 1 )

Rehau Brillant

70 mm 

1,4

Beglazing Opbouw 

Randverbinding  

Ug-waarde | W/m2K | 

g-waarde

2-bladig 

RVs 

1,1

61 %

2-bladig 

RVs 

1,1 

61 %

2-bladig 

RVs 

1,1 

61 %

2-bladig 

RVs 

1,1 

61 %

2-bladig 

RVs

1,1 

61 %

2-bladig 

RVs 

1,1 

61 %

Warmtegeleidingsco - 

ëfficiënt van het raam

Uw-waarde | W/m2K | 2 )

conform DIN EN IsO 10077 - 1

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Breedte terrasdeur 3 ) tot 2200 mm 2200 mm 2200 mm 5500 mm 5500 mm 5500 mm 

Benodigde ruimte voor openen tot 1200 mm tot 1200 mm tot 1200 mm bis 1100 mm bis 1100 mm bis 950 mm

Geen obstakels door traploos grondprofiel optie optie optie optie optie optie
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Ons huis is ons toevluchtsoord, een veilige 
haven in deze wereld om bij te tanken en te 
ontspannen. Bij inbraak of diefstal is dus niet 
alleen sprake van een materieel verlies, maar 
ook van een ernstige inbreuk op uw privacy die 
het gevoel van zekerheid aantast.

Meer dan één derde van alle inbraken in wo-
ningen worden overdag begaan – en dat vaak 
spontaan omdat de gelegenheid zich voordoet. 
De standaard veiligheidsmaatregelen zoals het 
altijd gesloten houden van ramen op makkelijk 
bereikbare plaatsen en terrasdeuren op de be-
gane grond, spreken voor zich. 

In meer dan de helft van alle gevallen komen 
inbrekers binnen door het beslag met eenvou-
dig gereedschap zoals een schroevendraaier 
uit te lichten. Inbraak via glas komt minder 
vaak voor. (Bron: politiegegevens)

Alle HBI-ramen zijn voor uw veiligheid stan-
daard voorzien van veiligheidsbeslag onder in 
de ramen. Inbraakwerende ramen van HBI bie-
den een verdergaande optimale inbraakbeveili-
ging conform NEN 5096/ Politie Keurmerk 
Veilig Wonen. Dat betekent bescherming van 
uw bezit. Maar ook van uw privacy.

Er zijn verschillende weerstandsklassen die 
voldoen aan specifieke voorschriften voor vei-
ligheidsbeslag en beglazing. De afkorting 'RC' 
staat daarbij voor 'resistance class'. Afhankelijk 
van de woonsituatie kunt u kiezen voor de pas-
sende klasse:

RC 1 N (WK 1) = basisbeveiliging van het 
bouwelement tegen openbreken middels  
lichamelijk geweld zoals bijvoorbeeld trappen, 
springen, of schouderstoot (vnl. vandalisme). 
Geringe beveiliging tegen gebruik van inbraak-
gereedschap.

RC 2 N resp. RC 2 (WK 2) = de gelegenheids-
dief probeert tevens met behulp van eenvou-
dig gereedschap zoals bijvoorbeeld een grote 
schroevendraaier, een tang dan wel een wig 
het gesloten en vergrendelde bouwelement 
open te breken. Het element moet ten minste 
15 minuten bestand zijn tegen geweld met 
deze gereedschappen.

In de definitie van de weerstandsklassen RC 1 N 
en RC 2 N zijn geen vereisten voor de beglazing 
van de ramen vervat. Vanaf weerstandsklasse 2 
bieden ramen en deuren een goede inbraakbe-
veiliging, zodat zelfs de politie ze voor een veilig 
thuis aanbeveelt.

INBRAAKWERENDE 
RAMEN

ramen van HBI zijn verkrijgbaar in tal van veiligheidsklassen en designs. Bescherm uw privacy met een keur van 
de meest uiteenlopende veiligheidsbeglazingen en -beslagen. Om ongenode gasten buiten en alles wat u lief is 
binnen te houden.
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Bescherm wat u dierbaar is – met veiligheidsramen van HBI: wie als ongenode gast wil binnendringen, moet 
eerst de zorgvuldig op elkaar afgestemde bestanddelen van het veiligheidsbeslag overwinnen.

afsluitbare raamgrepen

 

veiligheids-paddestoelnokken

 

Veiligheidsramen en weerstandsklassen:  
zo functioneert de veiligheid

Goed beveiligd: veiligheids-padde-

stoelnokken grijpen bij het sluiten 

in stabiele, stalen sluitstukken. 

Zo wordt op betrouwbare wijze 

voorkomen dat het raam wordt 

uitgelicht.

Afsluitbare raamgrepen bescher-

men tegen verschuiven van het 

raambeslag vanaf de buitenzijde 

resp. tegen verdraaien van de 

vierkantstift.

HBI.RELAX 1000 
RC 1 N

HBI.RELAX 2000 
RC 2 N 

HBI.RELAX 3000 
 RC 2

| Veiligheidsbeslag

Steeds meer bouwheren en renoveerders in-
vesteren in innovatieve veiligheidstechniek om 
ervoor te zorgen dat hun thuis een veilig  
toevluchtsoord blijft. Ramen en deuren zijn 
een gevoelig punt in de gebouwconstructie, 
waar uitgekiende veiligheidstechniek het suc-
cespercentage van ongenode gasten effectief 
vermindert. Al in de basisuitvoering wordt bij 
alle HBI-ramen door middel van beveiligingen 
in het onderste gedeelte van de raamvleugels 
veel gedaan voor uw veiligheid: Een padde-
stoelnok en het bijbehorende veiligheids-
sluitstuk grijpen hier onder in de raamvleugel 
in elkaar en bieden een hoge maat aan veilig-
heid.

Daarnaast biedt HBI in de praktijk getest veilig-
heidsbeslag voor de optimale afweer van on-
genode gasten. Zo realiseert u zelfs voor 
ongeteste ramen en deuren een effectieve in-
braakwering die speciaal is afgestemd op uw 
persoonlijke veiligheidsbehoeften:

Veiligheidsbeslag RC 1 N (WK 1)  
Om het openbreken door middel van lichame-
lijk geweld moeilijker te maken, worden alle  
4 hoeken van het raam beveiligd: afsluitbare 
raamgrepen, veiligheidssluitstukken en -pad-
destoelnokken in alle hoeken van het raam be-
horen tot de weerstandsklasse RC 1 N.

Veiligheidsbeslag RC 2 N (WK 2)  
Beslag van de weerstandsklasse RC 2 N bied 
dankzij versterkte beslagdelen een omlopende 
inbraakwering. Het samenspel tussen padde-
stoelnokken en overeenkomstig afgestemde 
stalen sluitstukken voorkomt op betrouwbare 
wijze dat het raam wordt uitgelicht.
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Systeemveiligheid: bij moeilijk toegankelijke 

ramen op de bovenverdieping en bij dak- en 

gevelramen is de standaard beveiliging in het 

onderste gedeelte van het raam voldoende.

HBI.RELAX 1000: HBI-ramen met veilig-

heidsbeslagen van de weerstandsklasse 

RC 1 N (WK 1) en ramen met gelaagd 

veiligheidsglas bieden een basisbescherming 

tegen gelegenheidsdaders die met lichame-

lijk geweld te werk gaan (trappen, springen, 

schouderstoot, vandalisme enz.).

HBI.RELAX 2000/3000: goed toegankelijke 

ramen dienen met veiligheidsbeslagen van 

weerstandsklasse RC 2 N (WK 2) en slag-

werende beglazingen te worden uitgerust. 

Hierdoor wordt een uitgebreide inbraak-

wering tegen openbreekpogingen met 

gereedschappen zoals schroevendraaiers, 

tangen of wiggen gerealiseerd. 

Energiebesparende inbraakwerende ramen:
aanbevolen uitrusting 
 

Bij de vervaardiging van inbraakwerende ra-
men moet een hoge kwaliteit worden gewaar-
borgd. 

Daarom wordt er bij het plaatsen van veiligheids-
glas in HBI-ramen en -deuren bijzonder veel 
waarde gehecht aan uitgebreide controles. 

Beglazing van inbraakwerende ramen wordt 
onderverdeeld in de volgende categorieën:

| Alarmbeglazing: 

Deze geharde veiligheidsbeglazingen breken in 
kleine stukjes. De aangebrachte “alarmsensor“ 
– een elektronische lus – wordt gebroken en 
daardoor wordt de stroomketen onderbroken 
en gaat de alarminstallatie af.

| Gelaagd veiligheidsglas (VSG):

Het glas bestaat uit twee of meer ruiten die 
met een taaie, elastische folie tot een onver-
woestbare eenheid zijn verbonden. Bij een aan-
val van buitenaf bindt de folie de scherven, 
waardoor naar binnen grijpen of naar binnen 
klimmen verhinderd wordt.

Gelaagd veiligheidsglas wordt met betrekking 
tot slag- en doorbraakwering onderworpen aan 
strenge kwaliteitstests. De vernietiging van het 
glas geschiedt aan de hand van een simulatie 
waarbij men een metalen kogel als projectiel 
op het glas laat vallen; bij beglazing van type 
P4A bedraagt de hoogte bijv. 9 m. Doorbraak-
werend glas wordt getest door bijlslagen.

1 )  De doorwerpbelemmering wordt gesimuleerd door een metalen kogel van 4,11 kg drie keer achter elkaar op het glas te laten vallen vanaf dezelfde hoogte.

 
ENERGIEBESPARENDE  
INBRAAKWERENDE RAMEN 

 
HBI.RELAX  

1000 

 
HBI.RELAX  

2000

 
HBI.RELAX  

3000

Standaardraam Omschrijving 

   

Glaslatten vastgeschroefd

HBI.ENERGy 1000 

of HBI.ENERGy 2000 

nee

HBI.ENERGy 1000 

of HBI.ENERGy 2000 

nee

HBI.ENERGy 1000 

of HBI.ENERGy 2000 

ja

Veiligheidsbeglazing Opbouw 

Glasdikte  

Doorwerpbelemmering: 

Valhoogte kogel 1 )

VsG  

26 mm

P2A (A1)

29 mm 

3 m

P4A (A3)

30 mm

9 m

Veiligheidsbeslag In weerstandsklasse

Versterkt beslag

Raamgreep

RC 1 N (WK 1)

in de hoeken 

FG 9 / FG 9s 

RC 2 N (WK 2)

rondom 

FG 9e

RC 2 N (WK 2)

rondom

FG 9e

Weerstand van het raam  

in minuten tegen aanvallen  

op het complete raam. 

    

meer dan 15 min.

Inbraakwerende ramen bieden standaard een 
hoge akoestische en thermische isolatie. Zo is 
uw huis niet alleen veilig – maar ook rustge-
vend en behaaglijk.

Maar zelfs het beste inbraakwerende raam be-
schermt niet tegen inbraak als het open staat of 
gekanteld is. HBI biedt daarom de geïntegreerde 
sluit- en openingsbewaking Aerocontrol aan. 
Hiermee wordt de mechanische beveiliging van 
hoogwaardig veiligheidsbeslag gecompleteerd 
met een elektronische inbraakwering: speciale 
magneetschakelaars worden in het beslag 
geïntegreerd. Zij bewaken van daaruit de ope-
ningsstatus van uw ramen en melden deze sta-
tus aan een centrale bewakingseenheid.

- 

De integratie in bestaande alarm- en bewakings-
installaties is eenvoudig en probleemloos.  
Aerocontrol kan echter nog meer: voor een 
comfortabele energiebesparing worden bij ge-
opende ramen desgewenst radiatorventielen 
gesloten en verwarmingscircuits automatisch 
getemperd.  Op deze wijze zorgt Aerocontrol 
niet alleen voor een verbeterde inbraakbeveili-
ging, maar ook voor een vermindering van de 
stookkosten.

Als u nog vragen hebt over de veiligheid, beant-
woorden wij deze graag voor u.
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Rust is tegenwoordig een schaars goed. Rus-
tige plekken om je terug te trekken zijn vooral in 
drukke gebieden moeilijk te vinden. Daarbij is 
ontspanning de belangrijkste factor om te kun-
nen voldoen aan de eisen van elke dag. 

Stilte en rust zijn essentieel om je geestelijk en 
lichamelijk goed te voelen. Als er constant ge-
luidsprikkels binnenkomen, leidt dat tot een 
verhoogde afgifte van stresshormonen, wat 
een mogelijk gevaar oplevert voor meerdere 
organen. 

Veel voorkomende kwalen zoals slechthorend-
heid, oorsuizen, hoge bloeddruk, slaapproble-
men, slechte concentratie of moeilijk kunnen 
leren bij kinderen worden vaak versterkt door 
geluidsoverlast. Geluidswerende ramen kunnen 
hierop een positieve invloed hebben. 

Elk mens heeft recht op rust. Als u echter in 
een drukke omgeving woont – bijv. aan een 
grote verkeersweg of in de buurt van een vlieg-
veld – dan zorgen ramen met geluidsisolatie 
ervoor dat u een groot deel aan levenskwaliteit 
terugwint.

De akoestisch geïsoleerde ramen van HBI 
houden het dagelijkse lawaai buiten en bieden 
mensen de mogelijkheid om te genieten van 
hun recht op rust in huis. Zodat u zich thuis 
weer prettig kunt voelen. 

GELUIDSWERENDE 
RAMEN

GELUIDsDRUK-
NIVEAU

WA ARNEMING  
VAN GELUID

40 decibel fluisteren gaat over in normaal 
spreken /   rustige woonwijk

50 decibel straat in woonwijk / vogels

60 decibel normaal geluid / spreken / radio

70 decibel luid spreken / straat

78 decibel communicatie alleen mogelijk door 
hard te roepen

80 decibel straat met veel verkeer / snelweg

85 decibel geluidsgolven kunnen het gehoor  
aantasten   en bij permanente  
belasting blijvende schade

90 decibel grote vrachtwagen / toeteren / 
schreeuwen

100 decibel cirkelzaag

120 decibel  geluidsgolven worden als pijnlijk 
ervaren /   straalvliegtuig

Eindelijk rust in huis: met de akoestisch geïsoleerde ramen van HBI worden ook woningen in een drukke omge-
ving een oase van rust.
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ENERGIEBESPARENDE  
GELUIDSWERENDE RAMEN

VAN DE WOONSITUATIE AFHANKELIJKE,  
AANBEVOLEN RAAMUITRUSTING

WOONOMGEVING
AANBEVOLEN GELUIDs-
IsOLATIEWAARDE RAMEN

 
KEUKEN

 
WOONKAMER

 
sLAAPKAMER

Rijksweg op 

80 – 150 m afstand 35 – 39 dB HBI.sILENCE 1000 HBI.sILENCE 1000 HBI.sILENCE 2000

 

Rijksweg op 30 – 80 m 

afstand, centrum

 

40 – 44 dB

 

HBI.sILENCE 1000

 

HBI.sILENCE 2000

 

HBI.sILENCE 2000

sterk gefrequenteerde 

weg,  40 – 49 dB

 

HBI.sILENCE 1000 

 

HBI.sILENCE 2000

 

HBI.sILENCE 3000

snelweg 45 – 49 dB

 

HBI.sILENCE 3000

 

HBI.sILENCE 3000

 

HBI.sILENCE 3000

Geluidswerende beglazingen met 45 dB redu-
ceren het geluid van buiten echter met 96 % en 
bieden dus een nagenoeg volledige afscher-
ming van het geluid. Door de subjectieve waar-
neming van het menselijke gehoor wordt dus 
een akoestische isolatie geboden van zo goed 
als 100 %. 

De geluidswerende werking van de akoestisch 
geïsoleerde ramen van HBI is opgebouwd uit 
meerdere componenten. 

|  Uitstekende voegafdichting tussen kozijn en 
muur en tussen kozijn en raamvleugel (af-
dichting en raamafdichting)

|  Grote afstand tussen de glasbladen (bij min-
der dan 10 mm glasspouw wordt de geluidsi-
solatie niet verbeterd t.o.v. enkelglas)

|  Verschillende glasdikten

|  Dikke glasbladen (hoe dikker de glasbladen, des 
te groter de geluidsisolatiewaarde)

|  Zorgvuldige montage van het kozijn om evt. 
geluidsbruggen te voorkomen

Als de keuze voor nieuwe ramen met akoes- 
tische isolatie is gemaakt, moet bij het plaatsen 
van de kozijnen ook worden gelet op een dege-
lijke afdichting van de voegen. Onze HBI-part-
ners helpen u graag verder.

Vooral in slaap- en woonruimtes is geluidswe-
rend glas aan te raden om te voorzien in de na-
tuurlijke behoefte aan rust.  

Belangrijk bij de keuze van geluidswerende ra-
men is het zogenoemde geluidsisolatieniveau, 
hetgeen aangeeft in welke mate het raam  
akoestisch isoleert. Het geluidsniveau en het 
verschil in geluidsniveau wordt gemeten in  
decibel (dB). Beglazing met een zeer goede 
akoestische isolatie heeft een waarde van ten 
minste 42 dB. 

Het is verbazingwekkend hoe het menselijk oor 
geluidssterkte waarneemt: als het geluidsniveau 
slechts 10 dB wordt verlaagd (de akoestische 
isolatie wordt dus met 10 dB verhoogd) wordt 
het geluid nog maar half zo sterk waargenomen. 

Omgekeerd geldt hetzelfde principe: als de ge-
luidssterkte wordt verdubbeld van 10 dB naar 
20 dB, neemt het menselijke oor het geluid als 
10x zo sterk waar.

Bij geluidstechnische sanering dient de geluids-
isolatiewaarde van het raam met minimaal  
5 dB te worden verbeterd omdat verbeteringen 
daaronder subjectief nauwelijks of zelfs hele-
maal niet worden geregistreerd. 

|  Ter vergelijking:

Een open raam laat het geluid van buiten onge-
hinderd naar binnen komen. Aan een drukke 
verkeersstraat betekent dat een geluidsniveau 
van ongeveer 75 dB. 

Oude ramen met enkelglas isoleren slechts ca. 
20 dB. Vergeleken met het open raam betekent 
dat een geluidsreductie van ongeveer 75 %, 
wat bij de huidige geluidsoverlast geheel on-
toereikend is. 

Ramen met standaard isolatieglas bieden een 
waarde 29 dB en dus een reductie van het ni-
veau met ca. 90 %.

GELUIDsWERENDE RAMEN

1 ) Als de geluidssterkte wordt verlaagd met 10 dB, neemt het menselijke oor het geluid nog maar half zo sterk waar.

ENERGIEBESPARENDE  
GELUIDSWERENDE RAMEN 

HBI.SILENCE  
1000 

HBI.SILENCE  
2000

HBI.SILENCE  
3000

Standaardraam Omschrijving 

  

Aantal afdichtingen

 

HBI.ENERGy 1000 

of HBI.ENERGy 2000 

2

 

HBI.ENERGy 1000 

 

2

 

HBI.ENERGy 3000 

(alleen kunststof) 

3

Beglazing Glasdikte  

Geluidsisolatieniveau

30 mm

38 dB

34 mm 

44 dB

42 mm

50 dB 

Geluidsisolatiewaarde Rw van het raam 35 dB 42 dB 46 dB

Geluidsisolatieklasse 3  4 5

Reductie van omgevingsgeluid 1 ) tot 1 /12 (92  %) 1 /19 (95  %) 1 /24 (96  %)

Verbetering van geluidsisolatiewaarde in de renovatie 

door ramen te vervangen

met enkelglas |20 dB|

met isolatieglas zonder edelmetaallaag |32 dB|

15 dB  

3 dB

22 dB  

10 dB

22 dB  

14 dB

36 37

 VARIATIE



De ramen van HBI kunnen geheel naar ei-
gen smaak worden vormgegeven met ver-
schillende profieldesigns voor het 
buitenaanzicht. Met het juiste profieldesign 
past u uw raam namelijk optimaal aan de stijl 
van uw huis aan: 

In het HBI-programma zijn voor houten ramen 
met de inbouwdiepten 68 mm, 80 mm en  
92 mm terugspringende en rustieke profielen 
en natuurlijk het HBI-profiel voor gebouwen 
onder monumentenzorg verkrijgbaar. Het hout/
aluminium-programma biedt terugspringende 
en vlak afsluitende profielen en een markant  
profieldesign aan met contouren die het glas 
als het ware inlijsten.

Kunststoframen van HBI zijn naast de traditio-
neel verzette optiek ook verkrijgbaar met een 
afgeronde of afgeschuinde designvleugel. Bij 
kunststoframen heeft u bovendien de keuze uit 
zwarte of grijze afdichtingen.

Overtuig u er op de volgende pagina's zelf van 
dat HBI over de passende oplossing beschikt 
voor ieder designvereiste.

| Bouwdiepten voor raamkozijnen

Met de hogere eisen aan de warmte-isolatie 
nemen ook de bouwdiepten van de raamko-
zijnen steeds meer toe. Een grotere bouw-
diepte verbetert niet alleen de isolatiewaarde 
van het kozijn – hierdoor kan ook dikker glas 
met betere warmte-isolatiewaarden worden  
toegepast.

Het passende kozijn voor energiebesparende 
ramen van hout is verkrijgbaar in drie bouw-
diepten: 68 mm, 80 mm en 92 mm. Met  
aluminium voorzetschaal bedragen deze bouw- 
diepten 84 mm, 96 mm en 131 mm.  
HBI.ENERGY-ramen van kunststof zijn verkrijg-
baar in de bouwdiepten 70 mm en 86 mm. Op 
de volgende pagina's kunt u zien, met welke 
combinaties van kozijn en glas u vandaag al 
kunt voldoen aan de vereisten van de toekom-
stige energieprestatie norm!

RAAMDESIGN 
EN PROFILERING

Elk huis heeft een eigen gezicht. In de grote keuze aan designmogelijkheden van HBI vindt u gegarandeerd ook 
ramen die bij uw huis passen.

RAAMDEsIGN EN PROFILERING

 TIP

Denk vandaag al aan de  
standaard van morgen:  
 
HBI.ENERGy 2000-ramen 
voldoen vandaag al aan de  
vereisten van de toekomstige 
energieprestatie norm.
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|  Profilering hout verdiept 
bouwdiepte 115 mm

|  Profilering hout 
bouwdiepten 68 mm, 80 mm en 92 mm

|   Profilering hout/aluminium 
bouwdiepten 84 mm en 96 mm 

RAAMDEsIGN EN PROFILERING

kozijn/raam terugspringend kozijn/raam terugspringend

rustiek profiel

kozijn met rustiek profiel 

oude stijl profiel

kozijn/raam terugspringend met aanslag kozijn/raam terugspringend

kozijn/raam terugspringend met contour 

kozijn en raam met rustiek profiel 

kozijn/raam vlak afsluitend
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|  Profilering kunststof 
bouwdiepte 70 mm

|  Profilering kunststof 
met GVK-profielkern | bouwdiepte 86 mm

afgerond design-raam 

afgeschuind design-raam 

kozijn/raam terugspringend GENEO kozijn/raam terugspringend 

RAAMDEsIGN EN PROFILERING

|  Profilering kunststof verdiept 
bouwdiepte 115 mm

kozijn/raam terugspringend

naar buiten draaiend

kozijn/raam terugspringend met aanslag 

naar buiten draaiend met aanslag 
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Oude gebouwen stralen stijl en traditie uit. 
De architectonische kenmerken van een vroe-
gere tijd verdienen bijzondere aandacht en am-
bachtelijke precisie bij de renovatie. Ook als er 
geen wettelijke voorschriften van kracht zijn, is 
het tegenwoordig vanzelfsprekend om moois 
te behouden. 

Met het profiel voor gebouwen die onder de 
monumentenzorg vallen, kunnen de houten ra-
men van HBI precies in de stijl van historische 
ramen en deuren worden gereconstrueerd. 
Ondanks het fraaie smalle profiel hoeft geen 
afstand te worden gedaan van de modernste 
techniek en functionaliteit: de verbinding van 
design en functionaliteit voldoet aan alle eisen 
m.b.t. moderne thermisch isolatie, lucht- en 
slagregendichtheid.

Om historische ramen zo goed mogelijk vol-
gens het origineel na te kunnen bouwen, biedt 
HBI een uitgebreid assortiment aan acces-
soires. Er kan een keuze worden gemaakt uit 
een grote variatie van verschillende kapitelen, 
sierprofielen en glasdelende of opgezette roe-
den voor een reconstructie die er wel precies 
uitziet als het origineel, maar technisch aan de 
huidige standaard voldoet.

Ook de speciale voorschriften op het gebied 
van monumentenzorg voor het behoud van  
historische bouwwerken is voor HBI geen pro-
bleem: van de maatopname tot de montage 
wordt de complete afhandeling en coördinatie 
uitgevoerd door de gekwalificeerde dealer van 
HBI ter plaatse. De dealer adviseert huisei-
genaars en werkt nauw samen met instel-
lingen voor monumentenzorg en architecten. 
Zo worden objectspecifieke oplossingen ont-
wikkeld voor een reconstructie die met het ori-
gineel overeenkomt en aan alle wensen 
voldoet.

MONUMENTENZORG
RENOVATIE IN STIJL

Ook als uw huis een oldtimer is – hoeft dat niet te gelden voor de ramen. In het grote HBI-assortiment vindt u 
de perfecte ramen en deuren, ook voor sanering van oude gebouwen in stijl.

Een groot assortiment van verschillende 

kapitelen, sierprofielen en glasdelende of 

opgezette roeden maakt reconstructies of na-

bouw in de oude, historische stijl mogelijk. Er 

hoeft daarbij niet te worden ingeleverd aan 

uiterst moderne techniek en functionaliteit.

Kapitelen en sierprofielen

MONUMENTENZORG

44 45

 VARIATIE



EXTRA
INDIVIDUELE 

UITVOERING

  ZELFREINIGEND GLAS

  ZON- EN ZICHTWERING

  VENTILEREN EN VENTILATIESYSTEMEN

  INSECTENHORREN 

  GEEN OBSTAKELS

INDIVIDUELE UITVOERING
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Stelt u zich eens voor, door zon en regen 
worden uw ramen schoon in plaats van 
vies. Zelfreinigend glas maakt daarbij gebruik 
van het principe van fotokatalyse: een flinter-
dunne laag zorgt ervoor dat de zelfreinigende 
functie in werking wordt gezet als het glas een 
aantal dagen aan het zonlicht is blootgesteld. 
Met behulp van de UV-straling van het daglicht 
wordt – ook als het bewolkt is – organisch vuil 
zoals stof, vogelpoep of schadelijke stoffen uit 
de lucht afgebroken. Door de hydrofiele eigen-
schappen van het glas vormt het regenwater 
vervolgens een laagje op het glas waardoor het 
losgemaakte vuil simpelweg wordt wegge- 
spoeld. Positief pluspunt: ook als het hard  
regent, is het glas helder en kun je er goed doo-
rheen kijken. 

Het glas blijft door de zelfreinigende functie 
niet alleen langer schoon, ook het onderhoud 
wordt een stuk makkelijker: de ramen moeten 
pas na langere periodes worden gereinigd, wat 
door de coating veel gemakkelijker is omdat 
het vuil veel sneller loslaat. Zo kunt u uw kost-
bare vrije tijd aan leukere dingen besteden dan 
aan ramen wassen.

In de publieke en commerciële sector dalen de 
kosten voor reiniging. Vooral in gebieden waar 
meer verontreiniging optreedt, zoals in de bin-
nenstad, industriegebieden, of in de buurt van 
een luchthaven bespaard zelfreinigend glas dus 
een hoop geld.

De mate van de zelfreinigende werking hangt 
af van de hoeveelheid vuil, zonlicht en regen. 
Het maximale effect wordt bereikt als de ra-
men regelmatig aan zonlicht en regen worden 
blootgesteld. Als het langere tijd droog is en 
het daardoor nodig is om de ramen schoon te 
maken, kan dat met helder water worden  
gedaan. Het lastige ramen zemen is niet meer 
nodig, het glas droogt geheel op zonder  
strepen.

ZELFREINIGEND 
GLAS

Vergeleken met traditioneel glas, valt 

het volgende op: Ook als het regent blijft 

het zelfreinigende glas helder en kun je 

ongehinderd naar buiten kijken.

ZELFREINIGEND GLASNORMAAL GLAS

Voor iedereen die mooiere hobby's heeft dan ramen wassen, biedt HBI beglazingen aan met zelfreinigend op-
pervlak. Dankzij een speciale oppervlaktelaag, die gebruik maakt van het principe van de fotokatalyse, worden 
vuildeeltjes door de zon ontleed en door de regen gewoon weggespoeld. 

ZELFREINIGEND GLAs
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ZON- EN 
ZICHTWERING
ROLLUIKEN

Rolluiken bieden meer dan zichtwering al-
leen: Ze dragen ook bij aan energiebesparing 
en vormen een extra barrière voor inbrekers. 
HBI maakt verschillende rolluiken voor allerlei 
bouwsituaties. Ze hebben echter allemaal één 
ding gemeenschappelijk: bij alle uitvoeringen 
worden de lamellen van het rolluik zo strak op-
gerold dat de kasten toch klein en onopvallend 
zijn. Moderne isolatiematerialen zorgen boven-
dien voor een uitstekende geluids- en warmte-
isolatie. Alle HBI-rolluiken hebben lamellen van 
hard PVC of aluminium en een standaard in-
braakbeveiliging. 

Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar:

| HBI-Opbouwkast

Dit model is als volledig element leverbaar met 
verschillende kastformaten voor elk kozijn- 
formaat. Door de verbinding tussen het kozijn 
en de kast voor het rolluik, inclusief de inwen-
dige warmte-isolatie, wordt een uitstekende  
U-waarde van ≤ 0,85 W/m2K bereikt.

| HBI-Voorzetkast

Wie het aanzicht van bestaande ramen zo min 
mogelijk wil veranderen, is goed uit met de  
ruimtebesparende voorzetkast voor rolluiken. 
In de nieuwbouw wordt dit model toegepast 
om warmtebruggen te voorkomen. De solide 
kast kan voor onderhouds- en reparatie- 
werkzaamheden aan de onderkant worden  
geopend. De voorzetkast is in ronde of afge-
schuinde uitvoering verkrijgbaar.

| HBI-Stuckast

De stuckast kan tweezijdig worden gepleisterd 
en is uitstekend geschikt voor integrale plan-
ning uit één hand. De kast is kostenbesparend 
in één handeling met het kozijn inge- 
bouwd. Bovendien levert de kast uitstekende 
waarden voor warmte- en geluidsisolatie.

| HBI-Rolluiken met elektrische
 aandrijving

Met een druk op de knop laat een geïntegreerde 
motor het rolluikpantser soepel omhoog en om-
laag bewegen. De aansturing kan naar keuze 
d.m.v. een schakelaar, zender of centrale ge-
schieden. De tweede variant is met name ideaal 
om later te worden ingebouwd vanwege  
kostenbesparing en de eenvoudige montage. 
Bovendien zijn elektrisch aangedreven rolluiken 
uitstekend geschikt om tijdens uw afwezigheid 
een bewoond huis te  simuleren in combinatie 
met een programmeerbare schakelklok.

Zonwering zou je eigenlijk ook zondecoratie kunnen noemen: de grote verscheidenheid in het HBI- assortiment 
biedt behalve functionaliteit ook een verrassende en moderne vormgeving. 

ZON- EN ZICHTWERING

Voorzetkast, rond

 

Opbouwkast

Voorzetkast, afgeschuind

 

stuckast 
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Als het buiten heel zonnig of warm is, is het 
belangrijk om onze woon- en werkruimte op 
een aantrekkelijke wijze goed af te schermen. 
De zonweringssystemen van HBI zijn niet alleen 
een mooie aanvulling op de vele raammodellen, 
maar dragen ook bij aan een prettige binnentem-
peratuur. 

En zonweringssystemen bieden daarbij een  
optimale afscherming van uw privacy: men kan 
wel van binnen naar buiten kijken, maar niet an-
dersom.  

In veel gebieden zijn klapluiken sinds jaar en 
dag een standaard onderdeel van het raam. En 
ook in de moderne architectuur maken ze nu te-
recht een comeback: ze bieden thermische en 
akoestische isolatie, zonwering en inbraakbe-
veiliging in één. In het assortiment van HBI 
vindt u jaloezieluiken, paneelluiken, combi- 
luiken en opgeklampte luiken. Eveneens ver-
krijgbaar zijn speciale vormen voor getoogde 
ramen. Dankzij speciaal beslag kunnen 
klapluiken zonder problemen worden bevestigd 
op het kozijn of op het metselwerk.

ZON- EN 
ZICHTWERING
KLAPLUIKEN

Klapluiken beleven momenteel een renaissance. HBI biedt een grote keuze aan modellen die bij praktisch elk 
raam passen.

Klapluiken

ZON- EN ZICHTWERING

Paneelluiken

 

Jalouzieluiken

 

Combiluiken Opgeklampte luiken
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VENTILEREN EN 
VENTILATIESYSTEMEN

Bij het plaatsen van nieuwe ramen moet ook 
worden nagedacht over de ventilatie. Dat 
geldt met name voor ramen met thermische en 
akoestische isolatie.

Ieder mens heeft per uur ongeveer 25 m3 lucht 
nodig en geeft gelijktijdig aanzienlijke hoeveel-
heden vocht af via de uitgeademde lucht. Ook 
bij het douchen, wassen en koken wordt de 
lucht verder met water verzadigd.

Na het vervangen van de ramen neemt de 
beluchting in de woonruimte af: doordat de  
nieuwe ramen beter afgesloten zijn, zal de 
vochtigheid binnen aanzienlijk toenemen. En 
als er niet goed wordt geventileerd, ontstaat er 
bij een lagere buitentemperatuur condens op 
de ramen en ruiten. Het gevolg: schimmel- 
vorming op de muren en het plafond. 

Om dat te voorkomen moet er regelmatig wor-
den geventileerd. Het is niet de bedoeling om 
ongecontroleerd continu te ventileren met 
open ramen aangezien de gewonnen energie 
dan weer via het raam verdwijnt. Het is beter 
om meerdere malen per dag kort te ventileren. 
Het luchten van de kamer gedurende 15 minu-
ten bij een uitgeschakelde verwarming zorgt 
voor een hoge hygiëne van de binnenlucht, 
maar beïnvloedt niet het binnenklimaat. Het 
energieverlies is daarbij minimaal omdat dro-
ge, zuurstofrijke lucht sneller wordt verwarmd 
dan verbruikte lucht.

| Een goede ventilatie:

|  Ventileer tweemaal daags (’s morgens en ’s 
avonds) alle ruimten 10 –15 minuten, met 
name de keuken, badkamer en de slaapkamer

|  Zet de ramen helemaal open en zet tijdens 
het ventileren de verwarming uit

|  Let er echter wel op dat de muren niet afkoe-
len

|  Ventileer afhankelijk van de vochtigheids-
graad nog een aantal keer per dag gedurende 
enkele minuten

Als het niet mogelijk is om volledig te ven-
tileren, biedt HBI ramen met ingebouwde ven-
tilatiesystemen. Deze maken ook bij gesloten 
ramen een traploos doseerbare, continue ven-
tilatie mogelijk, zorgen voor een aangename 
luchtcirculatie en creëren zo een gezond bin-
nenklimaat. Voor ruimtes met geluidswerend 
glas biedt HBI een speciale geluidsisolerende 
ventilatie. Deze bestaat uit kanalen waar lucht 
doorheen stroomt, waarin het geluidsniveau 
wordt verlaagd door absorptie. 

Een andere mogelijkheid om energie te bespa-
ren is het MTS-contactelement van HBI: zodra 
het raam wordt opengezet, draait de thermo-
staatvoeler de verwarming automatisch lager. 
Zo wordt warmteverlies tijdens het ventileren 
in het stookseizoen voorkomen.

Norvent-ventilatie Draaiventilatie Klepventilatie

Als de relatieve luchtvochtigheid in een vertrek 80 % i.p.v 45 % bedraagt, is bijna 50 % meer verwarmingsenergie no-
dig om de temperatuur van 20 °C naar 22 °C te verhogen. Voor de energiebesparing is het dus raadzaam, regelmatig 
goed te ventileren: droge en zuurstofrijke lucht wordt sneller verwarmd dan vochtige, verbruikte lucht.

VENTILEREN EN VENTILATIEsysTEMEN
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Voor mensen die beperkt zijn in hun bewe-
gingsvrijheid, biedt HBI nu het comfort-
raam. Dat maakt de woonomgeving voor 
mensen die in een rolstoel zitten veel gemak-
kelijker. Anders dan normaal is bij dit model de 
raamgreep horizontaal beneden bevestigd en 
heeft het standaard beslagmechanisme een 
extra aansturing. Zo kunnen de draai- en kan-
telfuncties ook zittend zonder grote krachtin-
spanning comfortabel worden bediend. 

Dit type greep is echter niet alleen voor men-
sen met een lichamelijke beperking een uit-
komst: de greep kan ook goed van pas komen 
bij een breed aanrechtblad voor het raam, of 
op andere moeilijk toegankelijke plaatsen.

| Terrasdeuren

Ook trappen of opstapjes zijn vaak gevaarlijke 
obstakels, en dat niet alleen voor mensen die 
in een rolstoel zitten. De hef-schuif-deuren van 
HBI hebben een traploze verbinding van bin-
nen naar buiten: door thermisch gescheiden 
dorpels ontstaat er een vloeiende overgang. 
Optioneel kunnen overigens ook andere terras-
deuren van HBI worden voorzien van traploze 
dorpels. (balkon- en terrasdeuren, parallel-
schuifkiepdeuren en vouwdeuren hebben 
standaard een omlopend kozijn.)

Anders dan normaal is de raamgreep 

horizontaal beneden aangebracht. Zo kan 

het raam ook zittend gemakkelijk worden 

geopend/gesloten.

Een soepele overgang: de traploze dor-

pels in de hef-schuif-deuren van HBI.

COMFORT 
ZONDER OBSTAKELS

Maar weinig insecten passen door de vier-
kante mazen van 1,4 mm in de insectenhor-
ren van HBI. Zo worden bijna alle 
insectensoorten op milieuvriendelijke wijze bui-
ten de deur gehouden.

HBI biedt voor elke situatie de juiste hor: inzet-
horren, rolhorren, draai- of schuifhordeuren. 
Alle modellen integreren onopvallend in de al-
gehele architectuur van de woning.

Inzethorren kunnen bijzonder gemakkelijk wor-
den geplaatst. Ze worden met bijbehorende 
houders in het kozijn vastgehaakt. Geen enkele 
vlieg valt u nog lastig in de keuken en u zult 
geen last meer hebben van muggen in de 
slaapkamer. U hoeft geen gaten te boren in uw 
ramen. Inzethorren zijn ook perfect geschikt 
voor ramen met rolluiken.

Voor ramen die veel worden gebruikt, zijn rol-
horren de ideale oplossing. U kunt gewoon 
iets door het raam doorgeven of bedden op-
schudden, zonder de hor telkens te moeten 
weghalen. Daarna sluit u de rolhor simpelweg 

weer en bent u beschermd tegen de kleine on-
genode gasten.

Een draaihordeur is de optimale oplossing voor 
loopdeuren. Bijzonder praktisch is de combina-
tie met een sluitelement die ervoor zorgt dat 
de deur niet ongewild openstaat en daardoor 
insecten binnen kunnen komen.

De soepele en toch stabiele schuifhordeuren 
zijn ideaal geschikt voor grote balkon- of ter-
rasdeuren. Met een enkele handgreep werpt u 
een onoverwinnelijke barrière op tegen in-
secten.

Pollenhorren van HBI geven allergiepatiënten 
een groot stuk levenskwaliteit terug. Het spe-
ciale, beschermende weefsel houdt het huis en 
de woning grotendeels vrij van pollen. Op deze 
wijze blijven niet alleen insecten, maar ook 
99 % van de gras- en berkenpollen betrouw-
baar buitenshuis.

INSECTENHORREN

INsECTENHORREN | COMFORT ZONDER OBsTAKELs

Insectenhorren

Rolhorren

 

Inzethorren schuifhordeur Draaideur
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Een raam hoeft niet altijd rechthoekig te zijn: 
HBI vervaardigt ramen in elke denkbare vorm 
en met mechanismen passend bij de onconven-
tionele ontwerpideeën van de moderne archi-
tectuur. 

In de afgelopen 50 jaar hebben wij als produ-
cent van hoogwaardige ramen en deuren altijd 
gewerkt met een combinatie van moderne pro-
ductietechnieken en traditioneel vakmanschap. 
Zo blijkt juist bij maatwerk wat wij in huis heb-
ben: we bouwen bijna alles wat we kunnen te-
kenen.

Om speciale vormen perfect uit te werken, 
gaan wij uit van de eisen binnen de algehele 
architectuur en stijl van de woning. Het re-
sultaat zijn fraai vormgegeven en technisch 
hoogwaardige ronde of getoogde kozijnen. 
Vakmanschap op het hoogste niveau en pro-
ductie met moderne techniek.

Ook speciale wensen zijn bij ons altijd welkom: 
behalve afgeschuine en getoogde ramen zijn 
ook cirkelvormige ramen, ruitvormige ramen 
voor puntgevels, of ramen voor ronde dakka-
pellen een uitdaging die wij met gemak aan-
kunnen.

Hoezeer de vormen ook mogen verschillen, in 
één opzicht is er geen verschil: elk raam van 
HBI is ongeacht de vorm een topproduct qua 
materiaal, beglazing en beslagtechniek.

Uiteraard kan bij alle op maat gemaakte ramen 
ook onbeperkt worden gevarieerd op het ge-
bied van de mechanismen en de beglazing. In 
het assortiment van HBI vindt u ramen die naar 
buiten openen, tuimelramen of parallel-schuif-
kiepramen.

En, wanneer mogen wij uw ideeën realiseren?

SPECIALE VORMEN

HBI is dé specialist in speciale vormen: we bouwen bijna alles wat we kunnen tekenen.

sPECIALE VORMEN
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| Lariks, grenen, meranti, eiken

Omdat hout een natuurlijk materiaal is, schept 
het een behaaglijke sfeer in huis. Houten ra-
men van HBI worden vervaardigd van houten 
profielen die in drie of vier lagen zijn verlijmd – 
het lamelleren verhoogt de stabiliteit. Omdat 
wij uitsluitend werken met bijzonder zware 
houtsoorten, zijn de houten ramen van HBI 
zeer duurzaam en waardevast. Houten ramen 
bieden met name vanwege hun grote hardheid 
een uitstekende brandwerendheid. Op verzoek 
vervaardigen wij uw ramen ook van FSC-ge-
certificeerde houtsoorten zoals bijv. grenen.

| Accoya®-grenen

De Accoya®-technologie voor de houtmodifica-
tie is zowel eenvoudig als innovatief: ze ver-
leent grenenhout uit duurzaam beheerde 
bossen, eigenschappen die we tot nu toe  
alleen van tropische houtsoorten kenden.

Daarbij wordt de azijnzuuranhydride met een 
speciaal proces (acetylatie) in het hout inge-
bracht, om het vermogen van het hout te ver-
kleinen water te absorberen. Het resultaat is 
een verbeterd weerstandsvermogen: hardheid, 
vormstabiliteit en duurzaamheid nemen toe. 
Bij ramen en deuren zorgt de verbeterde vorm-
stabiliteit niet alleen voor een optimale wer-
king, maar 'werkt' het hout ook duidelijk 
minder waardoor verflagen aanzienlijk langer 
houden. Uiterlijk en haptiek blijven behouden.

CONSTRUCTIE EN 
MATERIALENOVERZICHT
HOUTEN RAMEN

lariks

 

meranti

 

grenen 

eiken

CONsTRUCTIE EN MATERIALENOVERZICHT

EIGENSCHAPPEN
HBI.ENERGY 1000 

HOUTEN RAMEN
HBI.ENERGY 2000 

HOUTEN RAMEN
HBI.ENERGY 3000 

HOUTEN RAMEN

Optimale warmte-isolatie: Profielen in 68 mm bouwdiepte Profielen in 80 mm bouwdiepte Voor passieve huizen geschikte profielen  

in 92 mm bouwdiepte 

Hoge stabiliteit: De lamellering tot 3-voudig verlijmde houtprofielen verhoogt het statisch vermogen en de torsiestijfheid. Goede brandveiligheid: van-

wege de lange standvastheid heeft hout een beter brandgedrag dan smeltende materialen.

Geoptimaliseerde profielgeometrie: softline-profielranden zorgen vooral aan het onderste kozijnhout - dat bijzonder blootgesteld is aan weersinvloeden - voor een verbeter-

de hechting van de beschermende laklaag. De speciale regenrail beschermt het aan weer blootgestelde onderste kozijnhout.

Verbeterde voegendichtheid: Middendichting standaard: twee omlopende afdichtingsniveaus zorgen voor optimale isolatie-eigenschappen en uitstekende geluids-

isolatie.

Grote sponningdiepte: Geoptimaliseerd voor de montage van 

dubbele beglazingen.

Dankzij de grote sponningdiepte van 62 mm resp. 74 mm is een probleemloze montage 

van drievoudige beglazingen mogelijk.

Smalle aanzichtbreedten: Verbeterde zonne-energiewinst dankzij grote glasoppervlakken.

Individueel design: Het ideale materiaal voor speciale vormen. Het grote kleurenpalet verleent ieder huis een onmiskenbaar gezicht. Optioneel rustiek vleugelprofiel of 

ramen voor gebouwen onder monumentenzorg.

Weerbestendig: Zichtbare oppervlaktekwaliteit: meervoudige grondering en bijzonder gelijkmatig opgebrachte laagdikten voor dekkende en transpa-

rante lakken. Renovatieverflagen tegen weersinvloeden moeten in regelmatige intervallen worden aangebracht.

Onderhoudsvriendelijk: Reiniging met een vochtige zeemlap. Geen schuurmiddelen gebruiken.

Duurzaam en milieuvriendelijk: Extra zware houtsoorten waarborgen een lange levensduur. Bij regelmatig onderhoud gaat hout generaties lang mee. Natuurlijke 

duurzame grondstof. Eenvoudige productie,  probleemloos te verwijderen.
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Hout/aluminium-ramen van HBI zijn de per-
fecte combinatie van twee schijnbaar tegenge-
stelde materialen: aan de buitenzijde zijn ze 
bijzonder duurzaam en onderhoudsvriendelijk 
in een koel, elegant en modern design. Het 
hout aan de binnenzijde heeft echter een hele 
warme uitstraling en kan naar wens worden 
aangepast aan de inrichting. Zo beschikt u 
over de perfecte raamoplossing die qua waar-
de en prijs-kwaliteitsverhouding niets te wen-
sen overlaat.
 
Hout/aluminium-ramen van HBI worden ver-
vaardigd volgens een speciale procedure: Met 
stabiele houders worden aluminiumschalen 
met een goede achterventilatie spanningsvrij 
aan het hout bevestigd. Op deze wijze kan het 
hout ademen en kan het aluminiumframe onaf-
hankelijk daarvan uitzetten bij temperatuur-
schommelingen. 

Door de speciaal door ons ontwikkelde 
constructie kan er geen vochtige en warme 
lucht in de raamsponning binnendringen. Het 
voordeel: het raam is volledig afgesloten aan de 
binnenzijde. Bovendien zijn alle hoekverbindin-
gen van het aluminiumraam gelast –  hierdoor 
ontstaat een hoogwaardige optiek. Vooraf gea-
nodiseerde aluminiumoppervlakken bieden bo-
vendien een volledige bescherming tegen 
corrosie. Dankzij deze optionele voorbehande-
ling van de oppervlakken kunnen deze ramen 
ook probleemloos in kustgebieden worden toe-
gepast.

HBI biedt een compleet hout/aluminium assor-
timent – incl. speciale vormen en terrasdeuren.

CONSTRUCTIE EN 
MATERIALENOVERZICHT
HOUT/ALUMINIUM-RAMEN

Naadvrij gelaste 

hoekverbindingen

spanningsvrije 

clipbevestiging

Aluminiumschaal 

met goede achter-

ventilatie

EIGENSCHAPPEN
HBI.ENERGY 1000 

HOUT/ALUMINIUM-RAMEN
HBI.ENERGY 2000 

HOUT/ALUMINIUM-RAMEN
HBI.ENERGY 3000 

HOUT/ALUMINIUM-RAMEN

Optimale warmte-isolatie: Profielcombinatie in 84 mm bouwdiepte Profielcombinatie in 96 mm bouwdiepte Profielcombinatie in 131 mm bouwdiepte

Hoge stabiliteit: De lamellering tot 3-voudig verlijmde houtprofielen verhoogt het statisch vermogen en de torsiestijfheid. Goede brandveiligheid: 

vanwege de lange standvastheid heeft hout een beter brandgedrag dan smeltende materialen.

Geoptimaliseerde profielgeometrie: De spanningsvrije bevestiging van de aluminium voorzetschaal met stabiele houders aan het hout zorgt tegelijkertijd voor een goede 

achterventilatie. Vochtig warme lucht kan niet binnendringen. De dichtgelaste hoekverbindingen van de absoluut vlakke, torsiestijve 

schaal voorkomen corrosie.

Verbeterde voegendichtheid: standaard uitstekende geluids- en warmte-isolatiewaarden dankzij een middendichting en twee aanslagdichtingen.

Verzegelde afgekitte ruiten stoppen het binnendringen van vocht.

Grote sponningdiepte: Geoptimaliseerd voor de montage van 

dubbele beglazingen.

Dankzij de grote sponningdiepte van 46 mm is een probleemloze montage van  

drievoudige beglazingen mogelijk.

Smalle aanzichtbreedten: Verbeterde zonne-energiewinst dankzij grote glasoppervlakken. 

Individueel design: Nagenoeg iedere vorm en kleur is leverbaar. Optioneel vlak afsluitend profiel of raam-

profiel met contour.

Poedercoatingen zijn mogelijk in alle 

RAL-kleuren.

Weerbestendig: Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij gepoedercoate voorzetschalen van aluminium. In grote mate corrosiebestendig. 

Geen problemen met hitte of vocht.

Onderhoudsvriendelijk: Onderhoudsvriendelijke materiaalcombinatie: ramen schilderen behoort tot het verleden! Het vlakke oppervlak vereenvoudigt het onderhoud 

en de reiniging. Hiervoor water met alkalivrije schoonmaakmiddelen gebruiken. Onderhoudsmiddel voor herstellen van de glans.

Duurzaam en milieuvriendelijk: Waardig prijsalternatief: een aanschaf voor generaties. Dankzij de goede anodisatiekwaliteit heeft het materiaal een bijna onbeperkte houdbaarheid. 

Gepoedercoate schalen voor een verhoogde krasbestendigheid. Recyclebaar, aangezien gebruikt aluminium een veelgebruikte grondstof is. 

CONsTRUCTIE EN MATERIALENOVERZICHT
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| Kunststofprofielen met staalversterking

Kunststof ramen zijn ideaal voor wie houdt van 
efficiënte en duidelijke lijnen. De ramen worden 
vervaardigd van het hoogwaardige REHAU-ma-
teriaal RAU-PVC, dat uitermate weerbestendig 
en onderhoudsvriendelijk is. Daardoor ziet uw 
raam er lang uit als nieuw – en dat is positief 
voor de waardevastheid van uw huis. Tegelijker-
tijd bieden de cadmiumvrije profielconstructies 
met meerdere kamers optimale isolatiewaarden 
en een hoge stabiliteit.

RAU-PVC kan nog meer: dankzij het bijzonder 
gladde, dichte profieloppervlak is het minder ge-
voelig voor verontreiniging. Het materiaal van het 
profielsysteem is antistatisch behandeld, kan  
moeiteloos met normaal schoonmaakmiddel 
worden gereinigd en is zo optimaal beschermd 
tegen langdurige verontreiniging. 

| Kunststofprofielen met GVK-profielkern*

HBI-kozijnen van kunststof met GVK-profielkern* 
benutten een techniek die al jaren op vergelijk-
bare wijze wordt toegepast in de vliegtuigbouw 
en de Formule 1: De uiterst stabiele profielkern 
van de kozijnen is gemaakt van RAU-FIPRO®, 
een nieuw ontwikkeld composietmateriaal van 
PVC-kunststof en speciale glasvezels. RAU- 
FIPRO® zorgt daardoor voor optimale stabiliteit 
en maximale belastbaarheid van de ramen. De 
ramen zijn tot in alle hoeken stabiel. In 80 tot 
90 % van alle toepassingen is staalversterking 
daardoor overbodig. De tot nu toe onvermijd-
bare warmtebruggen door het staal zijn verleden 
tijd en het ideale isolatiemateriaal (lucht) is daar-
voor in de plaats gekomen. Het resultaat van 
deze innovatie: uitstekende isolatiewaarden.

CONSTRUCTIE EN 
MATERIALENOVERZICHT
KUNSTSTOF RAMEN

* GVK = glasvezelversterkte kunststof

Gesloten  

profieloppervlak

stalen versterking in 

raam en kozijn

Derde afdichtingsni-

veau door omlopende 

middenafdichting 

Extreem stabiele 

GVK-profielkern*

CONsTRUCTIE EN MATERIALENOVERZICHT

EIGENSCHAPPEN
HBI.ENERGY 1000 

KUNsTsTOF RAMEN
HBI.ENERGY 2000 

KUNsTsTOF RAMEN
HBI.ENERGY 3000 

KUNsTsTOF RAMEN

Optimale warmte-isolatie: Vijfkamerprofielen met 70 mm bouwdiepte Zeskamerprofielen met 86 mm bouwdiepte Zeskamerprofielen met 86 mm bouwdiepte – 

thermomodule in het raam en het kozijn1)

Hoge stabiliteit: Raam en kozijn zijn omlopend versterkt 

met staalprofielen.

Een profielkern van het hightech-materiaal RAU-FIPRO® verleent HBI-kunststoframen ook 

zonder stalen versterking een uitstekende stabiliteit. Tegelijkertijd komt de warmtebrug 

staal te vervallen.

Geoptimaliseerde profielgeometrie: Dragende beslagdelen worden door mini-

maal 2 PVC-wanden vastgeschroefd.

Versterkte schroefkanalen in GVK-profielen2) met extra dwarsverstevigingen zorgen 

op de beslissende punten voor uitstekende bevestigingseigenschappen en effectieve 

inbraakwering.

Verbeterde voegendichtheid: Aanslagdichtingen aan de binnen- en 

buitenzijde tussen het raam en het kozijn. 

Extra middenafdichting standaard: Drie omlopende afdichtingsniveaus garanderen 

optimale isolatie-eigenschappen en uitstekende geluidsisolatie.

Grote sponningdiepte: Geoptimaliseerd voor de montage van 

dubbele beglazingen.

Dankzij de grote sponningdiepte van 66 mm is een probleemloze montage van drievou-

dige beglazingen mogelijk

Smalle aanzichtbreedten: Verbeterde zonne-energiewinst dankzij grote glasoppervlakken.

Individueel design: Rechte, afgeronde of afgeschuinde 

vleugels staan ter beschikking.

Dankzij de goede vormbaarheid van het materiaal RAU-FIPRO® zijn zelfs speciale vormen 

in ongekende stabiliteit mogelijk.

Weerbestendig: Allrounder bij het gebruik buiten: weerbestendig, ongevoelig voor verrotting, UV- en lichtecht. Weerbestendig, geen beschermlaag nodig.

Onderhoudsvriendelijk: De zeer gladde, gesloten oppervlakken van de REHAU-kwaliteitsprofielen zijn minder gevoelig voor verontreinigingen. Voor de reiniging 

alleen behandelen met in water opgelost mild schoonmaakmiddel.

Duurzaam en milieuvriendelijk: Kunststoframen vertonen al ca. 40 jaar een zeer goede duurzaamheid in de praktijk. Bij de vervaardiging van cadmium- en loodvrije  

profielen worden geen kleurstoffen, lakken of oplosmiddelen gebruikt. Restanten en gedemonteerde kozijnen worden gerecycled.

 1 ) Bij het prof ielsysteem GENEO wordt een stalen versterking voor wit te raamelementen pas vanaf een hoogte van 200 cm of een breedte van 135 cm toegepast.
 2) GVK = glasvezelversterk te kunststof
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Bij een moderne bouwstijl of stijlvolle oude 
gebouwen: ramen met roeden verlenen elk 
huis een uniek karakter en een esthetisch  
design.

Met name grote glasoppervlakken met de 
juiste roeden zijn een echte blikvanger.

Of het nu gaat om traditioneel gebruikte echte 
roeden, warmtetechnisch voordelige opgezet-
te roeden of onderhoudsvriendelijke roeden in 
de glasspouw: HBI heeft voor elke smaak en 
elke inbouwsituatie de passende oplossing:

|  Roeden in de glasspouw voor individueel raam-
design en een eenvoudige reiniging van de ra-
men. Verkrijgbaar in verschillende breedten, 
kleuren en structuren en zelfs in tweekleurige 
uitvoeringen voor binnen en buiten

|  Messing- of loodkleurige sierroeden zijn bijzon-
der geschikt voor ramen met een rustiek karakter

|  Opgezette roeden worden op de buiten- en bin-
nenkant van het glas bevestigd

|  Opgezette roeden met tussenschotje in de 
glasspouw wekken de indruk van echte roeden 
die het glas verdelen

|  Echte roeden verdelen de ramen in meerdere 
afzonderlijke ruitjes

|  Wegklapbare voorzetroeden vergemakkelijken 
de reiniging van ramen

ROEDEN

Opgezette roeden Opgezette roeden met tussenschotje 

in de glasspouw

Roeden in de glasspouw Echte glasdelende roeden

 TIP

Voorkom energieverliezen: opge-
zette roeden zijn warmtetechnisch 
gezien van voordeel omdat er geen 
warmtebruggen ontstaan.

Bij het ontwerp van een huis – of het nu 
gaat om nieuwbouw of renovatie – is de 
plaats van de ramen bijzonder belangrijk. 
Daarbij moet niet alleen rekening worden ge-
houden met de uiterlijke accenten en kenmer-
ken van de gevel, maar ook met de natuurlijke 
behoeften van de bewoners.

Ideaal is de raamoriëntatie naar het zuiden, 
oosten en westen. Zo kan het daglicht opti-
maal worden benut en goed de kamers binnen 
dringen. Daarnaast kan de energiebalans wor-
den verbeterd:

Bij grote ramen in zuidelijke richting dienen de 
ramen als passieve zonnecollectoren en dra-
gen ze bij aan de solaire energiewinning.

Tegelijkertijd moet al in de ontwerpfase wor-
den gedacht aan de zonwering. Daarmee 
wordt voorkomen dat het te warm wordt bin-
nen, waarbij het van belang is dat de zonwe-
ring past bij de gekozen ramen van HBI. Meer 
daarover vindt u op paginas 46 tot 49.

RAAM- 
ORIËNTATIE

RAAMORIËNTATIE | ROEDEN

Zomer

Lente / herfst

Winter
O

Z

N

W
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OPPERVLAKTE- 
BEHANDELING
HOUT EN HOUT / ALUMINIUM

| RAL-kleuren 

Voor de individuele vormgeving van 
hout- en hout/aluminium-ramen heeft 
u de keuze uit de complete RAL-
kleurenwaaier.

|  Dekkende lakken in houtkleurtinten

Vuren 1050 Toscana 1051Grenen 1052

|  Transparante lakken  
voor meranti

|  RAL-standaardlakken |  Transparante lakken   
voor grenen, lariks en eiken

Mahoni 9780 RAL 7035 RAL 3004

Teak 0707 RAL 7015 RAL 9010

Lariks 0258 RAL 5014 RAL 1013

Kastanje 9801 RAL 6005 RAL 6012

Palisander 0711

Afromosia 6415 RAL 7040 RAL 9001

Robinie 2408 RAL 7016 RAL 9016

Goudeneiken 2406 RAL 5011 RAL 1015

Noot 0706 RAL 6009

Grenen 9750

Lariks 0258

Teak 0707

Rustiek eiken 1) 

Licht eiken 2) 

Toscana 0203

Mahoni 9780

Noot 0706

Wit 3)  0002

RAL 8017

Ebbenhout
1) Rustiek eiken 4330 - 9102
2) Licht eiken 3232 - 9102
3) alleen geschikt voor gebruik
  binnenshuis

HOOGWAARDIG OPPERVLAK | HOUT EN HOUT / ALUMINIUM

Wilt u de karakteristieke houtnerven in uw 
houten ramen accentueren door een transpa-
rante lak of geeft u de voorkeur aan een dek-
kende lak? HBI biedt voor elke smaak de 
passende vormgeving. Wat u ook kiest, u kunt 
rekenen op een voortreffelijke kwaliteit die in de 
volgende vier stappen wordt gerealiseerd:

Eerst worden de houten kozijnen geïmpreg-
neerd tegen schimmels die het hout verkleuren 
en beschadigen. Bij de volgende grondlaag 
krijgen deze de eerste gekleurde pigmentering. 
In aansluiting op de dubbele dompeltechniek 
vindt een tussenbehandeling plaats zodat bij-
zonder kwetsbare delen zoals de voegen be-
schermd zijn tegen weersinvloeden. De 
uiteindelijk gewenste kleur wordt via de geau-
tomatiseerde spuitmethode aangebracht om 
een gelijkmatige laagdikte te kunnen waar- 
borgen. Deze behandeling gebeurt vanzelf-
sprekend op een met water verdunde, 
milieuvriendelijke basis. De opgebrachte  
laagdikten zorgen voor een uitstekende op-
pervlaktestructuur en zijn zeer UV- en sproei-
waterbestendig.

Behalve transparante lakken kunt u ook kiezen 
uit een groot aantal lakken in RAL-kleuren, die 
ook in inbouwsituaties met sterke weersinvloe-
den onderhoudsvriendelijk zijn. 

HOOGWAARDIG 
OPPERVLAK

 TIP

Behalve door de weersomstandig-
heden wordt ook door de kleurtint 
bepaald hoe veel onderhoud een 
houten kozijn nodig heeft. Als vuist-
regel geldt: hoe lichter de transpa-
rante lak, des te vaker onderhoud 
nodig is. Vanwege het geringe 
aandeel aan kleurpigmenten is bij 
transparante lakken meer onder-
houd nodig dan bij dekkende lakken.

eiken roodbruin 9104 
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OPPERVLAKTE- 
BEHANDELING
ACCESSOIRES

| Vensterbanken

|  Kitnaad voor hout- 
en hout/aluminiumramen

Brons

Zilverkleurig 

Wit RAL 9016

|  Lamellen voor rolluiken  
van hard PVC

|  Lamellen voor rolluiken 
van aluminium

Wit 20 Alu natuur 29 

Crème 22 Lichtbeige 23

Grijs 21 Crèmewit 38

Houtkleurig 26 Donkerbruin 27

Eiken 25 Mosgroen 31 

Houtkleurig 05Grijs 02

Crème 04Wit 01

|  Dorpel afdekker  
voor houten ramen

Wit gelakt E6 / EV1

Donkerbrons Crème gelakt

Zwart

Transparant Wit

Geel Bruin 

Crème Grijs

OPPERVLAKTE- 
BEHANDELING
KUNSTSTOF

OPPERVLAKTEBEHANDELING: KUNsTsTOF | ACCEssOIREs

| RAL 9001 | Crème

| RAL 3000 | Vuurrood

| RAL 3005 | Wijnrood

| RAL 5003 | saffierblauw

| RAL 5009 | Azuurblauw

| RAL 5010 | Gentiaanblauw

| RAL 5014 | Duifblauw

| RAL 6005 | Mosgroen 

| RAL 7001 | Zilvergrijs 

| RAL 7040 | Venstergrijs

| RAL 8011 | Notenkleurig

| RAL 8015 | Kastanjebruin

| RAL 8016 | Mahoniebruin

|  Decorfolies

 Goudeneiken 7512

Rustiek eiken 9638

Crème 4444

Donkergroen 9773

Antracietgrijs 4443

Mahoni 9632

Veeneik 2 4914

Donkerbruin 9631

Staalblauw 4681

Grijs 9922 

Decorfolies in houtstructuur: weerbestendig 
oppervlak voor kunststof ramen: Een aantrek-
kelijk alternatief voor lakken zijn de robuuste, 
weerbestendige decorfolies met verschillende 
houtstructuren. Zo hebben kunststof ramen de-
zelfde behaaglijke uitstraling als houten ramen, 
maar zijn onverslijtbaar en gemakkelijk te onder-
houden. 

|  RAL-Standaardlakken

RAL 9001

RAL 3005

RAL 5009

RAL 5014

RAL 3000

RAL 7001 RAL 7040

RAL 5003

RAL 8011

RAL 8015

RAL 8016RAL 5010

RAL 6005

Kleur bekennen bij kunststof ramen: Voor 
gerichte kleureffecten zijn de kunststof ramen 
van HBI verkrijgbaar in alle RAL-kleuren. Afzon-
derlijke kleurencombinaties tussen kozijnen en 
ramen accentueren daarbij het design van uw 
ramen. 
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Met de juiste raamgreep kunt u elk raam 
mooi afronden. In het uitgebreide assortiment 
van HBI vindt u voor elke smaak en portemon-
nee de passende variant.
 

Bij de aanschaf moet u echter niet alleen op het 
uiterlijk letten, maar ook rekening houden met 
de veiligheid. Zo beschermt de raamgreep FG 9 

bijv. automatisch tegen verschuiven van het 
raambeslag en tegen verdraaien van de vierkan-
te stift vanaf de buitenzijde. Afsluitbare raam-
grepen voorkomen indringen van buitenaf en 
verhinderen de kans op ongeoorloofd bedienen.

RAAMGREPEN

FG 7

FG 8FG 7a, afsluitbaar FG 9e, afsluitbaar

FG 9

FG 9s, met drukknop

FG 5 FG 6FG 4

FG 10 | FG 11 | FG 12 FG 14 | FG 15 | FG 16

Met speciale beglazingen zoals verfijnd  
figuurglas of artistieke glas-in-lood-ramen 
kunt u uw ramen prachtig accentueren. Om-
dat de speciale glastypen van HBI met elkaar 
kunnen worden gecombineerd, beschermen 
deze afhankelijk van de eisen tegen te sterk  
zonlicht, geluidsoverlast, inbraak en ongewenste 
inkijk. Tegelijkertijd bieden ze een sfeervol sa-
menspel van licht en kleur. 

FIGUURGLAS

|  Glasmonsters zijn verkrijgbaar bij de 

dealer. Door het materiaal veroorzaakte 

kleurafwijkingen onder voorbehoud. Bij  

figuurglas kan de gestructureerde kant  

zowel aan de binnen- als aan de buiten-

kant liggen. Zie voor grotere afbeeldingen 

onze prospectus voor voordeuren. Gekleurd 

figuurglas bij direct zonlicht niet in combi-

natie met warmte-isolerend glas.

FIGUURGLAs | RAAMGREPEN

Abstracto 187 Chinchilla Madras Punto

Madras Silk Ornament 550 Masterpoint

Ornament 597 Ornament 528 Kathedraal 2)

Silvit 178 Satinato

Oudduits K Ornament 504 Niagara 

IJsbloem Madras Uadi Madera 176

Madras Pave Abstracto 187 1) Ornament 521

Ornament 523 

Barok

Gotiek

Mastercarré

Masterlens 

Masterligne

Madras Bamboe G

Delta 

Mastershine 
1) Draadornament Abstracto 187
2) Kathedraal fijn gehamerd
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OPMETEN 
EN MONTAGE

De ramen en deuren van HBI vind je niet 
overal. En dat niet zonder reden: wij hechten 
er veel waarde aan dat klanten goed worden 
geholpen en kunnen rekenen op een deskun-
dige service. En beide aspecten worden alleen 
geboden door de gekwalificeerde bouwmaterial-
enhandel en vakbedrijven. Daarom wordt het 
bouwproces uitgevoerd door de deskundige 
partners van HBI. Zij nemen gratis de maten 
op bij u thuis, garanderen een stipte levering 
en voeren de montage snel en deskundig uit 
inclusief alle bijkomende werkzaamheden. Ook 
daarna kunt u altijd bij hen terecht voor het on-
derhoud.

Juist bij de plaatsing van nieuwe ramen moe-
ten opdrachtgevers in de bouw/renovatie met 
grote zorgvuldigheid te werk gaan. Tegen-
woordig wordt bij de montage de afdichting 
gedaan volgens het principe ”binnen dichter 
dan buiten“. Toch is er volgens gegevens van 
een groot aantal deskundigen steeds vaker 
sprake van bouwschade door condenswater 
bij aansluitvoegen, energieverlies door niet 
goed afgedichte voegen, of schimmelvorming.  

Daarom dient de montage uitsluitend door de 
vakman te worden uitgevoerd. Een goede 
montage is een absolute voorwaarde voor de 
thermische en akoestische isolatie evenals de 
inbraakbeveiliging.

Het innovatieve montageconcept HBI Plus ga-
randeert een optimaal verloop en hoogwaardig 
vakmanschap. De monteur ter plaatse en HBI 
werken samen en houden zich daarbij uiteraard 
aan alle wettelijke eisen volgens de energie pre-
statie norm. 

De nieuwe ramen worden geleverd met uitge-
breide montagesets die speciaal op de inbouw-
situatie en de elementen zijn afgestemd. Zo 
wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van ge-
teste materialen. De HBI-partner zorgt niet al-
leen voor de deskundige montage en afdichting 
van de ramen, maar ziet er ook op toe dat het 
metselwerk niet beschadigd wordt en de oude 
ramen worden gerecycled.

De plaatsing van nieuwe HBI-ramen heeft een nieuwe naam: HBI Plus. De plaatselijke vakman en HBI werken 
samen bij het plaatsen van de ramen. Zo beleeft u aan de montage van uw nieuwe ramen evenveel plezier als aan 
de ramen zelf. 

OPMETEN EN MONTAGE
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HBI: deze naam staat voor 50 jaar ervaring. 
En voor technisch geperfectioneerde ramen en 
voordeuren. Daarbij hebben wij ook bij innova-
tieve technieken de ambachtelijke knowhow 
nooit uit het oog verloren.

Naast een zorgvuldige selectie van alle gebruik-
te materialen hechten wij bij HBI veel waarde 
aan een aantrekkelijk design en de exacte 
maatvastheid en duurzaamheid van alle ramen 
en deuren. Daarom biedt HBI voor alle ramen 
en voordeuren vijf jaar garantie op de raamma-
terialen, de afdichtingen, het beslag en op-
pervlakken die in de fabriek met dekkende lak 
zijn behandeld. Op de afdichting en de opper-
vlakken die in de fabriek met donkere of middel-
donkere transparante lakken * zijn behandeld 
wordt twee jaar garantie gegeven. Tien jaar  
garantie tegen condensvorming in de 
luchtspouw bij isolatieglas. Voorwaarde daar-
voor is niet alleen een juiste omgang met de 
producten, maar ook een vakkundig onder-
houd zoals wordt aangeboden door uw HBI-
partners. 

Bij ondeskundig gebruik of inwerking door der-
den wordt geen garantie verleend. Voor meer 
informatie over het thema 'Garantie' verwijzen 
wij naar www.hbi-ramen.nl.

GARANTIE

* Lichte transparante lakken zijn niet  
 geschikt voor buitenshuis vanwege het  
 intensieve onderhoud.

De ramen en deuren van HBI voldoen niet alleen qua vormgeving aan de hoogste eisen: ook bij de kwaliteit han-
teren wij de hoogste norm. Een garantie van vijf jaar is voor ons daarom vanzelfsprekend.

GARANTIE
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NUT

 
 
 
 
 
ONDERDELEN

 
 
 
 
 
UITVOERING

ENERGIEBESPARENDE RAMEN 
 HOUT

ENERGIEBESPARENDE RAMEN 
HOUT/ALUMINIUM

ENERGIEBESPARENDE RAMEN  
KUNsTsTOF

HBI.ENERGY HBI.ENERGY HBI.ENERGY

1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000

Energie- 
besparing

Profiel Profielopbouw /-afwerking IV 68 IV 80 IV 92  HA 68 HA 80 HA 80  
passief huis

Rehau  
Brillant

Rehau  
Geneo MD

Rehau  
Geneo MD plus

Bouwdiepte 68 mm 80 mm 92 mm 84 mm 96 mm 131 mm 70 mm 86 mm 86 mm

Uf-waarde 1,3 W/m²K 1,2 W/m²K 1,0 W/m²K 1,4 W/m²K 1,3 W/m²K 0,8 W/m²K 1,4 W/m²K  1,0 W/m²K 0,9 W/m²K

Uw-waarde voor ramen met buiten-
afmetingen 1230 x 1480 mm

1,26 W/m²K 0,94 W/m²K  0,77 W/m²K 1,29 W/m²K 0,94 W/m²K  0,77 W/m²K 1,27 W/m²K 0,92 W/m²K 0,73 W/m²K

Beglazing Warmte-isolerend glas 1,1 (Ug = 1,1 W/m²K) √ – – √ – – √ – –

Warme randverbinding √ √ √ √ √ √ √ • √

3-voudige opbouw (Ug = 0,7 W/m²K) • √    √ 1) •    √ 2)    √ 2) •    √ 2)    √ 1)

Inbraak- 
beveiliging

Veiligheidsbeslag systeemveiligheid √ √ √ √ √ √ √ √ √

naar Weerstandsklasse RC 1 N (WK 1) • • • • • • • • •

naar Weerstandsklasse RC 2 N (WK 2)  • • • • • • • • •

Geïntegreerde sluit- en  
openingsbewaking (Aerocontrol)

• • • • • • • • •

Veiligheidsglas Gelaagd veiligheidsglas VsG • • • • • • • • •

Doorwerpbelemmering P2A – P5A • • • • • • • • •

Doorbraakbelemmering P6B – P8B • – – • – – • – –

Gehard veiligheidsglas EsG  
met alarmlus

• • • • • • • • •

Geluidsisolatie Profiel Dubbele dichting in raam √ √ √ √ √ √ √ √ √

Beglazing Geluidsisolatieklasse 2 √ √ – √ √ √ √ √ √

Geluidsisolatieklasse 3 • • √ • • • • • •

Geluidsisolatieklasse 4 • • • • • • • • •

Geluidsisolatieklasse 5 – – – – – – – • •

Comfort Bediening Blokkering bedieningsfout √ √ √ √ √ √ √ √ √

Dichtvalbeveiliging √ √ √ √ √ √ √ √ √

Draaivergrendeling √ √ √ √ √ √ √ √ √

Regeling kantelstand • • • • • • • • •

Energiebesparende schaar • • – • • • • • –

Geen obstakels Comfortbeslag • • • • • • • • •

Montage Montagefolies gemonteerd • • • • • • • • •

Reiniging Zelfreinigend glas • • • • • • • • •

Individueel 
design en 
vormgeving

Houtsoorten Meranti • • • • • • – – –

Grenen • • • • • • – – –

Lariks • • • • • • – – –

Eiken • • • • • • – – –

Profiel speciale vormen • • • afgeschuinde 
ramen

afgeschuinde 
ramen

– • • afgeschuinde 
ramen

Individuele vensterbankaansluitingen • • • • • • • • •

softlineprofiel afgerond √ √ √ – – – – – –

Rustiek profiel • • • – – – – – –

Oude stijl profiel • • • – – – – – –

Design raam afgeschuind – – – – – – • – –

Design raam rond – – – – – – • – –

Opdeling Meerdere ramen • • • • • • • • •

Bovenlicht • • • • • • • • •

Onderlicht • • • • • • • • •

Kleurenvariatie RAL-lak • • • • • • • • •

Transparante lak • • • • • • – – –

Dekkende lak in houtkleurtinten • • • – – – – – –

Kunststof wit / crème – – – – – – √ √ √

Kunststof Decorfolie – – – – – – • • •

Tweekleurig • • • • • • • • •

Beslag Titan AF √ √ √ √ √ √ √ √ √

Volledig verdekt beslag • • • • • • • • •

Opent naar buiten • • • • • • • – –

Tuimelraam • – – – – – • – –

Roeden Roeden in de glasspouw • • – • • – • • –

Opgezette roeden • • • • • • • • •

Opgezette roeden / tussenschotje • • – • • – • • –

Echte roeden • • • – – – – – –

Wegklapbare voorzetroeden • • • – – – – – –

Kitnaden transpar., wit, crème, geel, grijs, bruin, zwart • • • • • • – – –

Afdichtrubbers grijs / zwart – – – – – – √ √ √

Beglazing Figuur- en zichtwerend glas • • • • • • • • •

Glasverlijming – – – – – – • • •

OVERZICHT
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  √ = standaard |  •  = mogelijk  |  – = niet mogelijk  1) Ug = 0,5 W/m2K

 2) Ug = 0,6 W/m2K
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|  HBI HOLZ-BAU-INDUSTRIE GmbH & Co. KG
| Soltauer Straße 40 
| 27386 Hemsbünde, Duitsland
| TEL :  +49 4266 933 - 0
| FAX :  +49 4266 457 o. 458
| info@hbi-ramen.nl
| www.hbi-ramen.nl

Neem eens een kijkje in de showroom bij 
de HBI-dealer bij u in de buurt; u zult ver-
steld staan van de grote variatie en kwaliteit 
in ons assortiment. De dealer staat u graag 
persoonlijk te woord.
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