
  *  K

OSTENBESPA

R
E
N
D

 *
 

H
O

G
E 

IS

OLA
TIEWAA

R
D
E

EPN

 
Zicht met inzicht

Ramen & deurenzendow royal / flex

www.deceuninck.be 
www.deceuninck.nl 



Zicht  
met inzicht

U wilt zich thuis prettig 
voelen. Vandaag en morgen. 
Met zendow krijgt comfortabel 
wonen een geheel nieuwe 
dimensie. Grote raampartijen met 
onderhoudsvriendelijke kozijnen 
leggen hiervoor de basis: u krijgt 
een ruimer zicht naar buiten en 
meer licht binnen. 

Ramen en deuren van zendow komen aan al 
uw wensen tegemoet. Zo bent u vrij van groot 
onderhoud. zendow biedt u de perfecte isolatie 
waardoor u het milieu ontziet en tegelijkertijd 
kosten bespaart. Zowel in de zomer als in de winter 
behoudt u de gewenste temperatuur. 

zendow is een stijlvol systeem dat volledig 
en naadloos aansluit op uw woning. zendow 
combineert functio naliteit met stijlvol design en 
biedt u maximaal woonplezier.

Ontdek de nieuwe kijk op ramen en deuren.

zendow royal / flex



Met zendow heeft u de keuze. Verschillende systemen die het zendow-concept 
uitdragen, bieden u perfectie en vorm geheel naar uw wensen. Voor welke variant 
u ook kiest, u verzekert uzelf van ramen en deuren met subtiele afgeronde lijnen en 
een zachte en warme uitstraling.

Royal
zendow royal is het raamsysteem voor de standaard 
bouwmethode in Nederland. Naast een inbouwdiepte 
van 115 mm bezit de zendow royal een schuinver diepte 
voorzijde. De afgeronde vorm accentueert de ranke 
lijnen van het systeem. De profielserie telt inwendig 
5 profielkamers.

Flex
zendow flex heeft een vlakke, afgeronde vorm.  
Ook deze 70 mm reeks is standaard inwendig  
uitgerust met 5 profielkamers.

Monorail
Met een zendow Monorail schuifdeur wordt uw tuin het 
verlengde van uw huis. U verlaagt letterlijk de drempel 
van uw woning. De lage opstapdrempel en de aluminium 
dorpel zijn enkele van de vele voordelen die verkregen 
kunnen worden. De zendow Monorail schuifdeur bestaat 
uit een aantal varianten. Wenst u een: twee-, drie- of 
vierdelige uitvoering, een hef- of gewone schuifdeur. 
De keuze is aan u.

Kiezen voor stijl



Een nieuwe visie

Praktisch comfort 
zendow staat synoniem voor kwaliteit en comfort. 
Het is een duurzame investering die onmiddellijk 
rendeert. De zendow kunststof kozijnen zijn 
vuilafstotend en bestand tegen corrosie. Ze zijn 
bijzonder onderhoudsvriendelijk en reinigen is in een 
handomdraai gebeurd. Bovendien hoeft u ze nooit meer 
te schilderen of oliën (behandelen). U geniet van extra 
quality time en profiteert maximaal van de bijzonder 
lage onderhoudskosten.

Design - Subtiliteit troef
Een fijne belijning en een herkenbare kwaliteit: 
zendow combineert elegantie met optimale efficiëntie. 
Een nieuw design dat tegemoet komt aan de hoge 
hedendaagse vormgevingseisen. 

Meer zicht, meer licht
zendow creëert een ruimer zicht naar buiten en 
laat meer licht naar binnen. De nieuwe hogere 
inbouw dieptes van 70 mm zorgen voor:
•	 hogere	en	bredere	raampartijen
•	 smallere	aanzichtbreedtes	
•	 grotere	glasoppervlaktes

zendow
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Oog voor milieu 

Met hart voor onze natuur
Bewust omgaan met het milieu is van groot belang. 
Ook voor zendow. Daarom is zendow zowel 
milieuvriendelijk als duurzaam. Ramen en deuren zijn 
100% recyclebaar, goede isolators en vrij van groot 
onderhoud zoals schilderwerk. Zo ontziet zendow het 
milieu én uw portemonnee. 

Door weer en wind
Met zendow bent u verzekerd van uitstekende prestaties 
op het gebied van wind- en waterdichtheid.

Direct aan zee of midden in de stad: het hele jaar door 
betrouwbaar. Bij een fikse onweersbui én bij zomerse hitte. 
zendow is weerbestendig en levert vanaf dag één telkens 
weer dezelfde hoge kwaliteit. 

01 Alle types veiligheidsbeslag 
02 Sluitplaten rechtstreeks in versterking vast te schroeven 
03 Extra centrale barrière in de vorm van een paddestoelnokje 
04 Droge zone 
05 5-kamersysteem 
06 Uiteenlopende types beglazing mogelijk
07 Hoogwaardige TPE-dichtingen tussen beglazing en profiel 
08 Dubbele aanslagdichting tussen kader en vleugel 
09 Perfecte interne waterafvoer dankzij schuin hellend vlak 
10 Standaard verborgen ontwatering 
11 115 mm inbouwdiepte
12 Smallere aanzichtbreedte 
13 Licht afgeronde vorm, radius 6 mm

01 Alle types veiligheidsbeslag 
02 Sluitplaten rechtstreeks in versterking vast te schroeven 
03 Extra centrale barrière in de vorm van een paddestoelnokje
04 Droge zone 
05 5-kamersysteem 
06 Uiteenlopende types beglazing mogelijk
07 Hoogwaardige TPE-dichtingen tussen beglazing en profiel 
08 Dubbele aanslagdichting tussen kader en vleugel 
09 Perfecte interne waterafvoer dankzij schuin hellend vlak 
10 Standaard verborgen ontwatering 
11 70 mm inbouwdiepte 
12 Smallere aanzichtbreedte 
13 Licht afgeronde vorm, radius 8 mm

ROYAL FLEX



Zicht op binnen en buiten

Een veilig gevoel
zendow profielen geven een gerust gevoel. De meest 
uiteenlopende diktes veiligheidsbeglazing kunnen immers 
éénvoudig geïntegreerd worden. Bovendien is zendow 
compatibel met alle types veiligheidsbeslag en kunnen 
de sluitplaten rechtstreeks in de versterking worden 
vastgeschroefd. Een extra centrale barrière verhoogt 
nog verder de inbraakwerendheid. Bijkomend worden 
de sluitplaten extra beschermd tegen vocht en oxidatie. 
Tot slot is zendow houder van het SKG-attest.

Een oase van rust
Geluiden van buiten houdt u liever zoveel mogelijk 
buiten. Met zendow kan dit. Dankzij het hoog waardige 
materiaalgebruik en de keuze die u heeft in de dikte van 
beglazing, bent u verzekerd van de beste akoestische 
isolatie. Zo houdt zendow de overtollige decibels buiten.

Optimaal 
binnenklimaat 
In de zomer heerlijk 
fris, in de winter 
lekker warm. 
zendow is van nature 
warmte-isolerend. 
Het vijfkamersysteem 
verbetert deze prestaties. 
Zodoende voldoet zendow makkelijk aan de 
strenge Energie Prestatie Norm (EPN). Dat betekent 
een perfect isolerend kozijn en een besparing op 
uw energierekening.
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monorail



Kijk op vorm en kleur

Op maat gemaakt
Een op maat gemaakte omlijsting voor ramen en deuren: 
zendow biedt een perfect antwoord op de eisen van de 
hedendaagse architectuur. zendow kozijnen en deuren 
integreren naadloos in hun omgeving. 

De gedegen aansluit- en afwerkingdetails staan garant 
voor een prachtig geheel. 

Kiezen voor kleur 
Uw woning draagt uw stempel. U bepaalt welke kleuren 
worden gebruikt en welke sfeer wordt gecreëerd. Uw stijl 
en individualiteit voeren de boventoon. Een kleur kan 
hierbij allesbepalend zijn en het geheel perfectioneren. 

zendow beschikt over een deuctone kleurencollectie. 
Een uitgebreid kleurenpalet van zorgvuldig geselecteerde 
kleuren met een universeel karakter. Ze zijn op de 
natuur geïnspireerd, makkelijk te combineren en tijdloos. 
Met eenvoudig onderhoud behouden zendow kozijnen 
hun kleur. Jarenlang. Gegarandeerd.



De RAL-coderingen zijn benaderend.

dt 0003
RAL 9016 

verkeerswit

dt 6003
RAL 9016

verkeerswit

dt 1019
RAL 9010
zuiver wit

dt 1096
RAL 9001

crème wit

dt 6096
RAL 9001

crème wit

dt 6078
RAL 1015 

licht ivoor

dt 0096
RAL 9001

crème wit

dt 6908
RAL 9006 

wit aluminium

dt 6911
RAL 9007 

grijs aluminium

dt 6909
RAL 0856010 

balmoral

dt 6070
RAL 7042 

verkeersgrijs A

dt 6910
RAL 7023 

betongrijs

dt 6904
RAL 7033 

cementgrijs

dt 1004
RAL 7001 

grijs

dt 6901
RAL 7031 

blauwgrijs

dt 6072
RAL 7016 

antracietgrijs

dt 6008
RAL 8022 

zwartbruin

dt 6079
RAL 5011 

staalblauw

dt 1079
RAL 5011 

staalblauw

dt 1072
RAL 7016 

antracietgrijs

dt 6006
RAL 6009 

dennengroen

dt 1006
RAL 6009 

dennengroen

dt 1071 
RAL 5007

briljantblauw
dt 1144 
macoré

dt 1145
Ierse eik

dt 1076
RAL 3005
wijnrood

dt 0007
RAL 7035
licht grijs

dt 1085
RAL 2002005

monumenten-
groen

dt 1146
rustieke kers

dt 1667
RAL 7012

basaltgrijs

dt 1665
RAL 7038
agaatgrijs

dt 6076
RAL 3005 
wijnrood

dt 6902
RAL 5008 

grijsblauw

dt 1008
RAL 8022 

zwartbruin

dt 1025
donker eik

dt 1111
palissander

dt 1154
notenboom

dt 1110
gouden eik

dt 6068
RAL 7039 

kwartsgrijs

dt 1068
RAL 7039

kwartsgrijs

dt 6067
RAL 7022 

ombergrijs

dt 1143
grijze ceder
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Kwaliteit

Keur aan keurmerken 
zendow voldoet aan de hoogste eisen op het gebied 
van kwaliteit:
•	 iedere	dag	getest	van	basis-	tot	eindproduct
•	 een	uitgebreid	netwerk	van	erkende	raamfabrikanten	

garandeert vakmanschap
•	 systeemcertificaat	goedgekeurd	door	Kiwa.

Hoge isolatiewaarde 
zendow kozijnen en deuren 
isoleren perfect. Dit levert 
behalve wooncomfort ook een 
forse energiebesparing op. 
Dat is prettig voor u én voor 
het milieu. Het toepassen van 
zendow draagt bij aan het halen 
van de EPN, de energieprestatienorm 
die de overheid verplicht stelt bij bouw, verkoop of verhuur 
van woningen.

Meer informatie 
Kijk op: www.zendow.nl

Meerpuntssluitingen  
voor extra veiligheid



Building a sustainable home

innovation designecology

Building a sustainable home

Uw Deceuninck-partner

De gecertificeerde Deceuninck-partners 
maken deel uit van een netwerk van 
distributeurs die er een erezaak van 
maken om verzorgd werk te leveren. 
Dit netwerk garandeert u een correcte 
installatie en een hoogstaande 
klantenservice, zonder twijfel een 
toegevoegde waarde voor uw 
Deceuninck-product.

Ramen & deuren

Onze profielen bieden een perfect 
evenwicht tussen energierendement en 
levenscomfort. Onze oplossingen voor 
uw ramen, deuren en luiken verbeteren 
uw leefkwaliteit aanzienlijk. Ze bieden 
uitstekende thermische en akoestische 
eigenschappen, verbeteren uw veiligheid 
en zijn in talrijke kleuren beschikbaar.

Dak & gevel

Onze gevel- en onderdaksystemen bestaan 
uit pvc en het unieke Twinson-materiaal dat 
een PEFC-label kreeg. De buitenkant van 
uw woning blijft er vele jaren lang mooi 
uitzien, zonder dat u de pvc-profielen of 
Twinson-bekledingen hoeft te schilderen. 
Ze zijn makkelijk te plaatsen en combineren 
elegantie met onderhoudsgemak. 

Tuintoepassingen

De terrassen in composietmateriaal en 
de poorten en omheiningen in pvc zijn 
gemaakt om een eeuwigheid mee te 
gaan. Ze passen op een natuurlijke en 
harmonieuze manier bij uw woning en 
garanderen een echte meerwaarde. 

Interieurtoepassingen

Deceuninck biedt een uitgebreide 
keuze aan afwerkingen en kleuren voor 
lambriseringen, vensterbanken en plinten. 
Uw interieur veranderen was nog nooit 
zo makkelijk. 

Deceunincks engagement op het vlak van innovatie, ecologie en design legt ons een welbepaalde doelstelling 
op: een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter energierendement en een aangename uitstraling. 
Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de fabrikant producten met een lange 
levensduur en hoge isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en 100% recycleerbaar zijn. Bovendien kunnen 
we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg	164	•	BE-8830	Hooglede-Gits
(BE)	T	+32	51	239	272	•	F	+32	51	239	261	•	belux@deceuninck.com	•	www.deceuninck.be
(NL)	T	+31	76	561	78	34	•	F	+31	76	750	23	53	•	deceuninck.kunststof@deceuninck.com	•	www.deceuninck.nl

B-06/12-82414-8102	-	De	inhoud	van	dit	document,	de	reproductie	van	de	foto’s	en	de	technische	details	blijven	het	exclusieve	eigendom	van	Deceuninck	nv,	alle	rechten	voorbehouden.	Elke	
volledige of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag. Fotocredits: Deceuninck.


