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Altijd een lichtpunt.
Ramen & deuren naar uw wensen
Al meer dan 50 jaar produceert HBI-ramen
en deuren die zich perfect aanpassen aan de
bouwtechnische situatie en de bewoners van
een huis. En niet andersom.
Speciale wensen zijn voor ons standaard – wij
hebben de perfecte oplossing voor elke bouwsituatie. Dankzij ons concept van industriële productie op maat kent de haalbaarheid maar één
grens: uw fantasie.
Welk idee u ook hebt: HBI maakt ramen en
deuren geheel naar uw wensen. Zo krijgt elk huis
een uniek gezicht. en krijgen de bewoners prachtige en hoogwaardige ramen en deuren.
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 officieel is bevestigd: ramen
en deuren van HBI worden geleverd onder het
KOMO-certificaat 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,
is vanzelfsprekend ook de prijs-kwaliteitsverhouding.
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De grote verscheidenheid aan mogelijkheden
vindt u ook terug in de materialen die wij aanbieden: hout, kunststof en aluminium evenals
de materiaalcombinaties hout/aluminium en
kunststof/aluminium.
Elk bouwelement wordt met de grootste zorg
vervaardigd en is tot in het kleinste detail
functioneel en doordacht. Als aanvulling op de
uitgebreide serie-uitvoeringen kan een keuze
worden gemaakt uit tal van accessoires
waardoor elke klant het perfecte raam of de
perfecte voordeur kan samenstellen.
Of u wilt bouwen of renoveren, de verscheidenheid aan HBI-producten biedt voor elk idee
de optimale oplossing. De nieuwe energiebesparende ramen van HBI voldoen vandaag al
aan de standaard van morgen. Hierdoor daalt
uw eigen energieverbruik aanzienlijk en vermijdt u hoge stookkosten.
Wat u ook kiest, in één opzicht krijgt elke klant
van HBI hetzelfde: producten die behalve een
zichtbaar hoogwaardig oppervlak ook een
hoog veiligheidsniveau bieden.

Gegarandeerde kwaliteit:
Ramen en deuren van HBI
dragen het KOMO-certificaat
en het RAL-kwaliteitszegel.
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RAMEN & Raamdeuren

Inbraakwering
Heldere ideeën tegen duistere figuren
Het aantal inbraken neemt toe, maar de veiligheid van HBI-ramen ook. Met ramen van
HBI blijven ongenode gasten buiten de deur en
alles wat u lief en dierbaar, blijft binnen.
Bij een inbraak of diefstal is echter niet alleen
sprake van een materieel verlies, maar ook van
een ernstige inbreuk op uw privacy die het gevoel van zekerheid aantast. Sinds in Nederland
voor nieuwbouwhuizen een eenvoudige mechanische inbraakbeveiliging verplicht is, lopen
inbraakpogingen steeds vaker stuk op innovatieve veiligheidstechniek.

Daarom is bij alle HBI-ramen al in de standaarduitvoering veel voor uw veiligheid gedaan,
bijvoorbeeld met omlopende pennen die achter
een stalen sluitplaat grijpen. Een standaard veiligheidssluitplaat zorgt onderin de raamvleugel
bovendien voor een goede basisbeveiliging.
Daarnaast biedt HBI in de praktijk geteste veiligheidsbeslagen voor de optimale afweer van
ongenode gasten. Zo realiseert u zelfs voor
ongeteste ramen en deuren een effectieve
inbraakwering die speciaal is afgestemd op uw
persoonlijke veiligheidsbehoeften.

Ramen en deuren zijn een gevoelig punt in de
gebouwschil, waar uitgekiende veiligheidstechniek het succespercentage van ongenode gasten effectief vermindert.

Standaarduitvoering
Paddenstoelnokken

Veiligheidssluitplaat

LAAT ALLEEN
GENODE GASTEN BINNEN
Bescherm uw privacy:
Ramen van HBI zijn verkrijgbaar
in tal van veiligheidsklassen en
designs.
Systeemveiligheid als standaard:
Hoge uitlichtbeveiliging door paddenstoelnokken die aan de greepzijde
onderaan in een veiligheidssluitplaat
grijpen.
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RAMEN & Raamdeuren

Rondom beschermd met
HBI-veiligheidsramen

Voor de optimale afweer van ongenode
gasten zijn alle HBI-ramen voorzien van in de
praktijk beproefde merkbeslagen in hoogwaardige zilverglansoptiek. Deze bieden zelfs
al in de standaarduitvoering een basisbescherming tegen inbraak en een goede uitlichtbeveiliging omdat de rondom aangebrachte
paddenstoelnokken aan een zijde achter de
stalen sluitplaten grijpen. De onderste hoek van
de HBI-ramen is aan de greepzijde beveiligd met
een standaard veiligheidssluitplaat.
De rondom aangebrachte paddenstoelnokken
met geïntegreerde hoogteverstelling zorgen
daarbij niet alleen voor een verbeterde in
braakwering, maar ook voor een altijd
optimaal ingesteld, duurzaam sluitsysteem. De
paddestoelnokken passen zich automatisch aan
veranderende voorwaarden, bijv. temperatuurschommelingen, aan. Desgewenst kunt u kiezen
uit tal van uitvoeringsvarianten die helemaal zijn
afgestemd op uw persoonlijke veiligheidseisen:

Veiligheidsbeslag HBI.RELAX 2000 = Met zijn
versterkte beslagelementen biedt hij rondom
inbraakbescherming. Het samenspel tussen
paddenstoelnokken en overeenkomstig afgestemde stalen sluitplaten voorkomt op betrouwbare wijze dat het raam wordt uitgelicht.
De onafhankelijke Stichting Kwaliteitscentrum
Gevelbouw (SKG) toetst regelmatig de veiligheidsstandaards en onderscheidt HBI-ramen
van hout en kunststof met het KOMO-certificaat. Bovendien dragen de inbraakwerende
ramen van HBI ook het Politiekeurmerk Veilig
Wonen.

HBI-veiligheidsramen
volgens RC 2 N of RC 2 (WK 2):
De gelegenheidsinbreker probeert
tevens met behulp van eenvoudig
gereedschap, zoals bijvoorbeeld
een grote schroevendraaier, een
tang of een wig, het gesloten en
vergrendelde bouwelement open te
breken. Het element moet ten minste
3 minuten bestand zijn tegen geweld
met deze gereedschappen.

Optioneel kan het standaardbeslag worden
opgevoerd tot weerstandsklasse RC 2‚ gekeurd
veiligheidsraam volgens NEN 5096 (EN 1627).
Nog een reden waarom de duitse politie de
inbraakwerende HBI-ramen aanbeveelt in het
producentenregister voor gekeurde en gecertificeerde inbraakwerende ramen en gevels.

Uitvoeringsopties
voor veiligheidsramen
Raamuitvoering
Beslag 1)

Veiligheidsbeslag HBI.RELAX 2000

RC 2-gekeurd veiligheidsraam

Aantal paddenstoelnokken &
veiligheidssluitplaten

10

10

Aantal paddenstoelnokken

2

2

In stalen versterking geschroefd 2)

–

√

Sponningluchtbegrenzer

√

√

√

√

Raamgreep

Advies

afsluitbare raamgreep

afsluitbare raamgreep 3)

Beglazing

Advies

gelaagd veiligheidsglas

minstens slagwerende P4A-beglazing 3)

•

√

bescherming tegen eenvoudig gereedschap,
bijv. schroevendraaier

Gekeurde bescherming tegen openbreekpogingen
van gelegenheidsdaders met gereedschap als
schroevendraaier, tang en wiggen.

Aanboorbeveiliging

Ruitverlijming
Veiligheidseigenschap

1)

Gegevens voor buitenafmetingen 1230 x 1480 mm. De uitvoering richt zich naar de systeemvereisten van de beslagfabrikant en is afhankelijk van de werkelijke buitenafmetingen.

2)

Veiligheidssluitplaten worden in de stalen versterking van het kozijn geschroefd.
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Voorgeschreven voor de weerstandsklasse RC 2 volgens DIN EN 1627.
√ = standaard | • = op aanvraag | – = niet mogelijk
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voordeuren

HBI-voordeuren beschikken al in de standaarduitvoering over een bijzonder effectieve inbraakwering die niet vergelijkbaar is met
gebruikelijke oplossingen: de ingebouwde,
meervoudige vergrendeling is een combinatie
van pennen en zwenkschoten van gehard staal.
Deze grijpen boven en onder in een massieve,
in het kozijn verborgen sluitlijst en maken zo het
uit elkaar drukken van deurvleugel en kozijn
heel moeilijk. Twee dievenklauwen (uitlichtbeveiligingen) aan de scharnierzijde zorgen
voor extra bescherming.
Alle voordeuren van aluminium en kunststof
met GVK-profielkern zijn al in de basisuitvoering
voorzien van een zelfvergrendelend deurslot.
Het beschermt duurzaam tegen torsie van de
voordeur en biedt zelfs onvergrendeld een grote mate van basisveiligheid: zodra de deur in
het slot valt – zowel bij het betreden als bij het
verlaten van het huis – wordt ze door de schoot
in de hoofdslotkast en door twee aanvullende,
verend gelagerde softlock-schoten in de bijkomende slotkasten mechanisch vergrendeld.
Twee afzonderlijk te sluiten zwenkschoten zorgen voor een goede aan- en afsluiting en extra
veiligheid.

Wie nóg meer veiligheid wil, kan uit tal van andere veiligheidssystemen de ideale uitvoering
samenstellen. U kunt uw HBI-voordeur bijvoorbeeld gemakkelijk, automatisch en veilig
openen met een combinatie van GENIUSmeervoudige vergrendeling met elektronisch
aangedreven motor en een modern toegangscontrolesysteem.
Fingerprint in plaats van een sleutel: u kunt
uw HBI-voordeur ook heel eenvoudig met een
vingerafdruk openen: deze fungeert dan als biometrische toegangscontrole en vervangt zo de
voordeursleutel.
Keyless-Sleutelloze toegang – de toekomst
staat voor de deur: u kunt uw HBI-voordeur via
bluetooth automatisch openen met uw mobiele
telefoon of via de code-invoer op het toetsenbord. Functioneert ook met oudere mobiele
telefoons.

Uw thuis
als veilige haven
Standaarduitvoering
HBI-veiligheidsbeslag

Hoofdslot met softlock-schoot

Uitlichtbeveiliging

Inbrekers moeten buiten blijven:
HBI-voordeuren bieden al in de
standaarduitvoering een hoog
veiligheidsniveau.
Praktisch onoverwinnelijk:
Pennen en zwenkschoten van
gehard staal grijpen boven en
onder in een massieve sluitplaat.
Veilig is veilig:
Twee HBI-uitlichtbeveiligingen
bemoeilijken het met geweld
uitlichten van de deurvleugel
aan de scharnierzijde.
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RAMEN

Energie-efficiëntie
bespaart hoge verwarmingskosten
Wacht er niet op dat uw energieleverancier u
laat meeprofiteren van zijn huidige inkoopvoordelen, maar investeer nu in energiebesparende ramen van HBI. Met energie-efficiënte
ramen van HBI kunt u zelfs dubbel sparen!
HBI-ramen voldoen namelijk aan de hoogste
technologische eisen, verminderen de energiekosten en verhogen de waarde van uw huis:
efficiënte raamprofielen en hoogisolerend
warmte-isolatieglas laten nog slechts een te
verwaarlozen hoeveelheid van de verwarmingswarmte naar buiten.
De smalle raamprofielen ogen niet alleen elegant,
maar maken tevens een betere benutting van de
kosteloze zonnekracht mogelijk – en verhogen zo
uw winst uit de zonne-energie.

Omdat de U-waarde van modern glas meestal
lager ligt dan die van het kozijn, moet het glasaandeel van het raam zo groot mogelijk zijn.
Op verzoek leveren wij ook warmte-isolatieglas
van HBI met warme glasrandverbinding: afstandhouders van kunststof kosten nauwelijks
meer dan afstandhouders van aluminium, maar
besparen ongeveer 10 % meer energie! Bovendien minimaliseert u zo de condensaatvorming
aan de glasrand.
U ziet: bij de bestendig hoge gas- en olieprijzen
zijn energiebesparende ramen een investering
voor de toekomst die snel is terugverdiend.

Prettige vooruitzichten
voor energiebespaarders
Houten HBI-ramen
met energiebesparend profiel:
Door grotere inbouwdiepten van
80 mm of 92 mm kan men probleemloos driedubbelglas plaatsen dat
de warmte-isolatie verbetert tot
passiefhuis-niveau.
Kunststof ramen met glasvezelversterkte hightech-profielkern:
Ter vermijding van warmtebruggen
wordt grotendeels afgezien van de
warmtegeleidende stalen versterking van gebruikelijke profielen.

| 10 |
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Energiebesparende ramen
van kunststof

RAMEN

die voldoen aan de
minimumeisen van
het bouwbesluit

Tegenwoordig zijn ramen hightech-producten die meer energie kunnen winnen dan
ze verliezen. Een goed energiebesparend raam
van HBI laat veel zonne-energie het huis binnen
en geeft weinig warmte af naar buiten.
Energiebesparende houten ramen en deuren
van HBI overtuigen met uitstekende warmteisolerende eigenschappen en oppervlakken die
met hun unieke tekening voor een aangename woonsfeer zorgen. Desgewenst bieden
aluminium voorzetschalen aan de weerzijde
nog een hoge mate van bestendigheid en
onderhoudsvriendelijkheid voor de houten
elementen.
Dankzij de grotere inbouwdiepte van 80 mm of
92 mm is driedubbelglas probleemloos mogelijk
en kan de warmte-isolatie met Uw-waarden tot
0,77 W/m2K worden verhoogd tot passiefhuis-niveau.
De kozijnen van kunststof ramen en voordeuren zijn traditioneel gemaakt van hard pvc.
Ter verbetering van de statische belastbaarheid

worden bij de vervaardiging royaal gedimensioneerde, verzinkte staalprofielen rondom in
de vleugels en het kozijn geïntegreerd. Voor
HBI-kunststof ramen met een glasvezelversterkte hightech-profielkern kan daarentegen
worden afgezien van warmtegeleidend staal.
De profielkern biedt een enorme stabiliteit en
torsiestijfheid en zorgt daarmee voor topwaarden bij de warmte-isolatie.
Bij alle HBI-ramen zorgen minimaal twee
afdichtingsniveaus voor duurzame dichtheid.
Onnodig warmteverlies wordt zo vermeden en
kou, vocht en tocht worden effectief tegengehouden.

ENERGIEBESPARENDE RAMEN

HBI.ENERGY K 3000

HBI.ENERGY K 4000

HBI.ENERGY K 5000

Profiel

Aanduiding

Rehau Synego AD

Rehau Synego MD

Rehau Geneo MD

Bouwdiepte

80 mm / 6/7 kamers

80 mm / 6/7 kamers

86 mm / 6 kamers

Dichtingssysteem

aanslagdichting

middendichting

middendichting

Armierung

staal

staal

GVK-profielkern

Uf-waarde

1,0 W/m K

0,94 W/m K

0,86 W/m2K

Opbouw

driedubbel

driedubbel

driedubbel

Randverbinding

warme glasrand

warme glasrand

warme glasrand

Ug-waarde

0,8 W/m K

0,7 W/m K

0,6 W/m2K

g-waarde

53 %

53 %

53 %

Uw-waarde
volgens
DIN ISO 10077-1

0,96 W/m2K

0,87 W/m2K

0,82 W/m2K

Hoogste energie-efficiëntie

Hoogste energie-efficiëntie

Hoogste energie-efficiëntie

Beglazing

Warmtedoorgangscoëfficiënt
van het raam

Afhankelijk van het raamprofiel worden daarbij
aanslag- of middendichtingssystemen ingezet.
Een middendichting biedt naast de uitstekende
warmte-isolatie ook nog een merkbaar betere
geluidsisolatie.

2

2

2

2

0,82

0,87
0,96

Goede isolatie

Goede isolatie

Goede isolatie

ENERGIEBESPARENDE RAMEN

HBI.ENERGY H 3000

HBI.ENERGY H 4000

HBI.ENERGY H 7000

Profiel

Aanduiding

IV 80

IV 80

IV 92

Bouwdiepte

80 mm

80 mm

92 mm

Dichtingssysteem

middendichting

middendichting

middendichting

Uf-waarde

1,13 W/m K

1,13 W/m K

0,99 W/m2K

Opbouw

driedubbel

driedubbel

driedubbel

Randverbinding

warme glasrand

warme glasrand

warme glasrand

Ug-waarde

0,7 W/m2K

0,6 W/m2K

0,5 W/m2K

g-waarde

53 %

53 %

53 %

Uw-waarde
volgens
DIN ISO 10077-1

0,95 W/m2K

0,88 W/m2K

0,77 W/m2K

Hoogste energie-efficiëntie

Hoogste energie-efficiëntie

Hoogste energie-efficiëntie

Energiebesparende ramen
van Hout
die voldoen aan de
minimumeisen van
het bouwbesluit

Selectiecriteria voor
energiebesparende ramen
Hoe lager de U-waarde en hoe
hoger de g-waarde, des te groter
is de energiebesparing!
Warmtedoorgangscoëfficiënt
of U-waarde: Deze waarde geeft het
warmteverlies aan van een bouwelement, gemeten per m2 raamoppervlak en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten:
Uw –		warmteverlies van het kozijn
			 inclusief glas
Ug – warmteverlies van alleen het glas
Uf – warmteverlies van het kozijn
Totale energiedoorlaat (g-waarde):
totale hoeveelheid energie die via
het zonlicht binnenkomt in de vorm
van warmte.

Beglazing

Warmtedoorgangscoëfficiënt
van het raam

2

0,77
0,88
0,95

Goede isolatie
De minimumeisen aan de U-waarde van ramen:

| 12 |

2

Bouwbesluit: Uw = 1,65 W/m²K

Goede isolatie

Goede isolatie

Passiefhuis: Uw ≤ 0,8 W/m²K
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Raamdeuren

Lichtdoorstroomde ruimten
haal de natuur in uw huis
Raamdeuren van HBI zijn het lichtpunt voor
uw woonklimaat en uw portemonnee. Ze
leiden namelijk het zonlicht naar binnen en veranderen de woonruimte daarmee in een oase
van licht – om te lezen, te werken en te leven.
Gelijktijdig verminderen HBI-raamdeuren uw
stroomkosten, want u hebt overdag aanzienlijk
minder kunstlicht nodig.
Met hun grote glasoppervlakken verbinden
HBI-raamdeuren effectieve energiebesparing
met optische elegantie en maximale benutting
van het daglicht. De beglazingen bieden een
combinatie van natuurlijke kleurneutraliteit en
zeer hoge lichttransmissie.

HBI in praktisch elke afmeting en elk design
zonder meer mogelijk.
Naar het zuiden, oosten of westen gericht benutten ze het daglicht optimaal en verminderen
ze het stroomverbruik voor de verlichting.
Grote ramen op het zuiden fungeren bovendien
als passieve zonnecollectoren en dragen bij
aan de winning van zonne-energie. Het resultaat is een duidelijke verbetering van het
woonklimaat.
Aangezien daglicht een belangrijke stimulans is
voor de menselijke geest, dragen HBI-raamdeuren een steentje bij aan een goed humeur.

Door de enorme stabiliteit van de kozijnprofielen
zijn glaspuien en kamerhoge glaselementen bij

Meer daglicht,
betere energiebalans
Aangenaam woonklimaat:
Bij een uitgekiend ontwerp
fungeren grote glasoppervlakken
als passieve zonnecollectoren die
de binnentemperatuur aanzienlijk
verbeteren. Ook het daglicht wordt
optimaal benut en het stroomverbruik verminderd.
Tegen onaangename warmte:
Op hete dagen sturen de jaloezieën
van HBI de lichtinval en zorgen
zo voor een prettige bescherming
tegen de zon.
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| 15 |

| Oplossingen voor comfortabel en barrièrevrij wonen

}

RAMEN & Raamdeuren

Hoog wooncomfort
zo slim kan comfortabel wonen zijn
Ramen en deuren van HBI brengen topcomfort in uw huis. Zij het de speels te bedienen
raamelementen, de ventilatie per afstandsbediening of de intelligente Smart Home oplossingen – bij wooncomfort denkt HBI altijd net
iets verder.
Door de geïntegreerde vleugelheffer glijdt het
HBI-raam altijd soepel in het kozijn. Dit kleine
comfortdetail maakt een groot verschil, want
het zorgt ervoor dat het raam altijd optimaal is
ingesteld.
Intelligente raamoplossingen van HBI bieden
voor alle bewoners – ongeacht hun leeftijd – barrièrevrijheid en een echt plus aan dagelijks wooncomfort: hefschuifdeuren zorgen bijvoorbeeld
voor een drempelloze verbinding naar buiten.
Van deze comfortabele, drempelvrije overgang

van binnen naar buiten profiteren niet alleen
mensen met lichamelijke handicaps.
Zware deurvleugels kunnen worden voorzien van
een comfortdrijfwerk inclusief slimme ‚energieopslag‘. Een geïntegreerde, speciale veer maakt
daarbij gebruik van de gewichtskracht van de
vleugel om hem nog gemakkelijker op te tillen.
Bij de HBI-comfort-ramen is de raamgreep –
anders dan gebruikelijk – horizontaal onder aan
de raamvleugel aangebracht. Bovendien wordt
het standaard beslagmechanisme aangevuld
met een automatische besturing, zodat zelfs
rolstoelrijders de draai-kantelfunctie moeiteloos en comfortabel vanuit hun zittende positie
kunnen bedienen.

Comfort voor
alle generaties
Zonder gevaarlijke struikelvallen:
Zowel de balkon- en terrasdeuren
als de vouwdeuren van HBI kunnen
optioneel net als hefschuifdeuren
worden voorzien van barrièrevrije
drempels.
De Soft Close-functie beperkt
het letselrisico tot een minimum:
Desgewenst worden schuifvleugels
vóór het bereiken van de sluitpositie
automatisch, veilig en zacht afgeremd.

| 16 |
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RAMEN & Raamdeuren

Met Smart Home oplossingen van HBI haalt u
nu al het wonen van morgen in huis. Delegeer
de besturings- en controletaken naar uw HBIramen voor meer veiligheid, energie-efficiëntie
en wooncomfort.
Tegenwoordig kunnen zelfs complexe systeembesturingen eenvoudig worden bediend via
smartphone of tablet. Met de HBI-oplossingen
voor Smart Home kunt u uw gemotoriseerde
ramen en deuren, rolluiken en buitenjaloezieën
gemakkelijk vanaf elke locatie besturen zoals
met een afstandsbediening.
Via speciale, door VdS (Duits verband van verzekeraars) gekeurde magneetcontacten kunt u
bijvoorbeeld de openingsstand van uw ramen
controleren. Op deze wijze weet u, voordat u uw
huis verlaat, of ramen onbemerkt open staan en
inbrekers de toegang mogelijk op een presenteerblaadje zouden krijgen. Nóg een voordeel:
de mechanische beveiliging met modern veiligheidsbeslag wordt uitgebreid met een elektronische inbraakwering. Deze kunt u probleemloos
verbinden met een alarminstallatie – zodat bij
een inbraak onmiddellijk alarm wordt geslagen.

Ook rolluiken en jaloezieën kunt u eenvoudig
bedienen en tijd- of sensorgestuurd openen en
sluiten: zodra bewegings- of openingsmelders
een signaal detecteren, sturen de rolluiken automatisch omlaag. In verbinding met rookmelders
kunnen daarentegen bij brandgevaar de
rolluiken onmiddellijk geopend worden om
waardevolle tijd te winnen. Dankzij moderne
tijdschakelingen kunt u bovendien bij afwezigheid een bewoond huis simuleren.
Via temperatuur- en weersensoren worden
jaloezielamellen automatisch geopend zodra de
temperatuur in het vertrek daalt. Wanneer de
temperatuur dan weer stijgt tot boven een ingestelde drempelwaarde, worden de lamellen
weer gesloten.
Bovendien zorgen intelligente besturingen voor
efficiënte ventilatie-intervallen waarbij alle ramen
automatisch geopend of gesloten worden.
Parallel sluiten de thermostaatventielen, zodat
tijdens het ventileren in de verwarmingsperiode
geen waardevolle energie verloren gaat.

Een echte comfortwinst
voor het dagelijks leven
Elektronische aandrijvingen:
De ramen en deuren van HBI kunnen
per druk op de knop of per afstandsbediening geopend en gesloten
worden – bijvoorbeeld voor het ventileren via moeilijk bereikbare ramen.
Eenvoudige controle en besturing
via smartphone of tablet:
De comfortabele bediening van
ramen en deuren via een slim
technieknetwerk voor het gebouw
is al lang geen luxe en al helemaal
geen toekomstmuziek meer.
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RAMEN & Raamdeuren

Voor ieder die leukere hobby‘s kent dan raamonderhoud zijn er HBI-ramen met extra
weerbestendige en onderhoudsvriendelijke
oppervlakken. De kunststof ramen van HBI
met hun extra gladde, gesloten profieloppervlakken zijn aanzienlijk minder vuilgevoelig. Het
materiaal van de profielsystemen is antistatisch
behandeld, kan moeiteloos met een normaal
schoonmaakmiddel worden gereinigd en is
zo voor lange tijd optimaal beschermd tegen
verontreiniging.
De houten ramen van HBI krijgen een complexe
oppervlakteveredeling in meerdere lagen. Of u
nu kiest voor een van de talrijke varianten met
transparante lak of voor een dekkende lak in
een RAL-kleur – de oppervlaktebehandeling
waarborgt hoogelastische zijdeglans-structuren
die beschikken over diffusievermogen en een
goede uv-bestendigheid.
Softline-profielranden zorgen vooral aan het
onderste kozijnhout – dat in sterkere mate is
blootgesteld aan weersinvloeden – voor een verbeterde hechting van de beschermende laklaag.
Tegelijkertijd wordt de reiniging vereenvoudigd
door de profielcontouren. De thermisch geschei-

den regenrail van aluminium met kozijnafdekking zorgt voor een perfecte waterafvoer.
Mocht u het nóg onderhoudsvriendelijker
wensen, kunt u kiezen voor houtelementen met
optionele aluminium voorzetschalen aan de
weerzijde. Alle hoekverbindingen van de aluminium schalen zijn gelast – daardoor ontstaat een
hoogwaardige, moderne optiek, terwijl de binnenzijde met de houttinten nu juist behaaglijkheid uitstraalt. Helemaal naar uw eigen smaak
kunt u houtsoorten kiezen die precies bij uw
inrichting passen.
De uitstekend geventileerde aluminium voorzetschalen worden zonder spanning met stevige
houders aan het hout bevestigd. Daardoor kan
het hout ademen – en het aluminium kozijn kan
bij temperatuurveranderingen onafhankelijk van
het hout uitzetten.
Zo beschikt u over de perfecte raamoplossing
die qua waarde en prijs-kwaliteitsverhouding
niets te wensen overlaat.

Ramen schilderen
behoort tot het
verleden

In elke
gewenste tint

HBI-ramen en -deuren van
hout/aluminium bieden een
hoog wooncomfort en zijn
tegelijkertijd uiterst robuust
en onderhoudsvriendelijk.

Gepoedercoate voorzetschalen
voor kunststof ramen bieden
individuele vormgevingsmogelijkheden met RALen fijne structuurlakken.

Zichtbaar betere
oppervlaktekwaliteit
High-definition-oppervlakken
met hoge glansgraad:
HBI-ramen van kunststof hebben
een merkbaar gladder en bijzonder
gesloten profieloppervlak. Daardoor
zijn ze minder vuilgevoelig en ook
gemakkelijker te reinigen.
In meerdere stappen naar de wenskleur:
Na de impregnering en de grondering worden de houten HBI-ramen
zorgvuldig afgewerkt met dekkende
lak of transparante lak.
Onderhoudsvriendelijke
materiaalcombinatie:
Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij gepoedercoate
voorzetschalen van aluminium.
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RAMEN & Raamdeuren

Voor meer rust
alleen nog horen wat u wilt horen
Geluidsisolerende ramen van HBI bieden u
heel kostbaars: rust. Rust en bescherming
tegen lawaai zijn onmisbaar voor uw lichamelijke
en geestelijke gezondheid.

tratie of leermoeilijkheden bij kinderen worden
vaak versterkt door geluidsoverlast. HBI-ramen
met geluidsisolatie kunnen eraan bijdragen dat
het niet eens zo ver komt.

Alle ramen en deuren van HBI beschikken al in
de standaarduitvoering over minstens twee
afdichtingsniveaus. Dat zorgt niet alleen voor
een merkbaar verbeterde lawaaivermindering,
maar ook voor bestendige dichtheid. Zo blijft
niet alleen het lawaai, maar ook kou, vocht en
tocht buiten.

Vooral als uw huis midden in een dichtbevolkt
gebied, aan een drukke straat of in de buurt van
een vliegveld staat, verovert u in deze steeds
lawaaieriger wordende wereld met de geluidsisolerende ramen van HBI een stukje weldadige
rust en levenskwaliteit terug. Met hun geluidsisolerende beglazing beschermen de ramen van
HBI tegen het dagelijkse omgevingslawaai en
kunt u binnen uw eigen vier muren eindelijk
weer in alle rust op adem komen, bijtanken en
ontspannen.

Als er constant geluidsprikkels binnenkomen,
leidt dat tot een verhoogde afgifte van stresshormonen die een mogelijk gevaar opleveren
voor meerdere organen. Veel voorkomende
kwalen zoals slechthorendheid, oorsuizen, hoge
bloeddruk, slaapstoornissen, slechte concen-

Eindelijk rust in huis
Het lawaai blijft buiten:
De perfect afgestemde combinatie
van raamconstructie en functioneel
geluidsisolerend glas houdt omgevingslawaai effectief buiten.
Bijna 100 % geluidsisolatie:
Door geluidsisolerend glas met 45 dB
schermen HBI-ramen de binnenvertrekken daarbij bijna volledig af van
het externe geluid. De subjectieve
waarneming van het menselijk gehoor
bewerkstelligt namelijk dat de
lawaaivermindering wordt waargenomen als complete geluidsisolatie.
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RAMEN & Raamdeuren

Detailgetrouw bouwen
verscheidenheid voor individuele ramen
HBI-ramen bieden u de unieke combinatie
van een detailnauwkeurige reconstructie van
historische ramen en deuren met ultramoderne techniek en functionaliteit. Dankzij
onze verscheidenheid aan profielen kunt u daarbij profiteren van alle voordelen die moderne
ramen en deuren te bieden hebben. Uw huis is
dan niet alleen mooi, maar ook uitstekend op de
toekomst voorbereid.

In het HBI-programma zijn voor houten ramen
met de inbouwdiepten 68 mm, 80 mm,
92 mm en 115 mm terugspringende en rustieke
profielen en natuurlijk het HBI-profiel voor gebouwen onder monumentenzorg verkrijgbaar.

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

Een hout-look-verbinding (HLV) geeft de buitenzijde van de kunststoframen het gezicht van traditionele, houten ramen. De kunststofprofielen
worden daarbij tegen elkaar gemonteerd en
niet in verstek gelast. In combinatie met een
decorfolie zijn kunststoframen in deze uitvoering nauwelijks nog van houten ramen te onderscheiden.

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

Kunststoframen van HBI zijn naast de traditioneel verzette optiek ook verkrijgbaar met
aanslag of naar buiten openend.

Profilering kunststof verdiept | bouwdiepte 120 mm
A kozijn/raam terugspringend met aanslag
C kozijn/raam terugspringend

B kozijn/raam terugspringend met aanslag | hout-look-verbinding
D naar buiten draaiend
E naar buiten draaiend met aanslag

A

B

Profilering hout verdiept | bouwdiepte 115 mm
kozijn/raam terugspringend met aanslag

kozijn/raam terugspringend

kozijn en raam met rustiek profiel

C
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RAMEN

Vormgevingsvrijheid
raamdesign naar uw wensen
Met ramen en deuren van HBI kunt u zelf uw
persoonlijke voorstellingen van vormgeving
realiseren. Hoe onconventioneel uw ramen of
deuren ook moeten worden – HBI maakt voor u
elke vorm, elke afmeting en elke openingswijze
voor tijdloos mooi wonen.
Uw op maat gemaakte ramen en voordeuren
worden op ambachtelijk topniveau en met behulp
van ultramoderne techniek voor u vervaardigd.
Als nauwelijks een andere aanbieder verbindt
HBI daarbij de voordelen van de serieproductie
met verregaande individualiteit in de uitvoering.
Bij HBI zijn bijzondere wensen standaard.

schuine en getoogde ramen, ronde ramen,
rombusvormige ramen voor spitse gevels, segmentboogramen, driehoekramen of ramen voor
vleermuisdakkapellen. HBI gaat voor u graag
zelfs de meest bijzondere uitdagingen aan.
Per slot van rekening werken bij ons de beste
designers ter wereld: onze klanten!
Hoe verschillend ze qua vorm ook kunnen zijn,
één ding hebben ze allemaal gemeen: elk raam
van HBI is, onafhankelijk van zijn vorm, een eersteklas product ten aanzien van materiaal, beglazing en beslagtechniek.
En, wanneer mogen wij uw ideeën realiseren?

Als specialist voor bijzondere vormen bouwen
wij voor u alles wat we kunnen tekenen.
Bijna elke voorstelbare vorm en openingswijze:

Welke raamvorm
heeft uw voorkeur?
Vooral in de speciale bouwuitvoeringen weerspiegelt zich het kunnen
van een raamfabrikant:
Bij HBI staan we open voor buitengewone ideeën.
Specialist voor speciale vormen:
wij bouwen alles wat we kunnen
tekenen – nagenoeg elke voorstelbare vorm en openingswijze.
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voordeuren

Ramen en deuren
naar uw smaak.

Een voordeur moet zowel bij u als bij uw
familie, uw gasten en vooral uw huis passen.
Daarom biedt HBI geen serieproducten aan,
maar vervaardigt zij voordeuren individueel, op
basis van uiteenlopende modelseries. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit allerlei modeluitvoeringen,
materialen, bouwdiepten, vormen, kleuren,
glassoorten en beslagen en uw eigen voordeur
helemaal naar uw persoonlijke voorstellingen
samenstellen – een unicaat, gemaakt van
serie-elementen.
Laat u dus niet beperken in uw fantasie, bijna
alles is mogelijk. Voor u vervaardigen wij complete huisdeursystemen met zijelementen op
maat en naar individuele ontwerpen. Elk bouwelement wordt met de grootste zorg vervaardigd en is tot in het kleinste detail functioneel
en doordacht. Bovendien kunt u kiezen uit tal
van accessoires.
Hoe uw persoonlijke voorstellingen er ook uitzien: bij ons vindt u een open oor voor uw
ideeën. Wij staan u met raad en daad terzijde,
van het ontwerp tot en met het eindproduct, en
we zorgen ervoor dat uw nieuwe voordeur aan
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al uw verwachtingen voldoet. Zodra u met vakkundig advies de definitieve beslissing hebt
genomen, vervaardigen wij uw ‚droomdeur‘
maatnauwkeurig in onze fabriek.
Op de volgende pagina‘s vindt u een selectie van
de meest uiteenlopende deurmodellen. Zij zijn
bedoeld als leidraad voor uw heel persoonlijke
ideeën en voorstellingen. Laat u inspireren en bespreek uw voorstellingen met onze deskundigen.

Speciale wensen zijn standaard:
Voor elke bouwsituatie en elke
voorstelling hebben wij de perfecte
oplossing.
Wij beheersen ons vak:
Ambachtelijke traditie en ultramoderne productietechnieken
vormen voor HBI geen tegenstelling.

Iedere voordeur
een unicaat
HBI verbindt alle voordelen
van productie op maat met
serieproductie. Dat wil
zeggen dat elke voordeur
hetzelfde is – en toch een
unicaat naar uw individuele
voorstellingen.
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Houten voordeuren

H 311 DS en zijlicht S 311 – 510 DS

H 317 DS

H 401 DS

H 402 ZL

H 416 DS

Meranti, lak antracietgrijs RAL 7016, groeven binnen en buiten,

Eiken, transparante lak roodbruine eiken 9104,

Meranti, kozijn: lak cremewit RAL 9001,

Meranti, kozijn: lak cremewit RAL 9001, deur-

Meranti, kozijn: lak cremewit RAL 9001,

zijlicht met zandstraalmotief P1, HTG 111, RVS,

zandstraalmotief P1: oppervlakte gematteerd,

deurblad: transparante lak afromosia 6415,

blad en sierrooster: lak zwartgroen RAL 6012,

deurblad: transparante lak lariks 0258,

vlak liggende cilinderrozet ZR 6

rand blankglas, RVS-schopplaat ES 2*,

sierrooster: lak zwart, blankglas,

blankglas, HTG 63, messing gebruineerd

blankglas, HTG 119, RVS in messingglans

HTG 112, RVS

HTG 63, messing gebruineerd

H 200 DS en zijlichten S 200 – 510 DS

H 203 DS en zijlicht S 203 – 510 DS

H 212 DS

H 310 DS

H 408 DS

H 409 DS

H 415 GF

H 501 GF

H 522 ZL

Houten voordeuren

H 312 ZL

H 326 DS

H 328 DS

H 403 GF

H 407 GF

Houten deuren van HBI kunnen veel meer dan alleen maar mooi zijn: met hun uitstekende warmte-isolatie
en hun robuustheid trotseren ze vele generaties.
Zelfs bij deurhoogten van meer dan 2,40 m garanderen wij optimale stabiliteit: de keuze van extra zware
houtsoorten waarborgt standvastigheid. Bovendien zorgt het deurslot met zijn u-profiel voor nog meer
standvastigheid van de deurvleugel. Alle modellen worden op maat in de door u gewenste uitvoering
gemaakt, naar keuze in 68 mm of 80 mm bouwdiepte.

* optie, standaarduitvoering met houten schopplaat
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Kunststof voordeuren

K 121 en zijlicht KS 1 – 650 | deuroverlappend paneel buiten

K 308

K 392

K 107 en zijlicht KS 107 – 650 | deuroverlappend paneel buiten

Kunststof wit, opliggende RVS-lisenen buiten,

Kunststof, lak telegrijs 1 RAL 7045,

Kunststof wit,

Kunststof, lak zwartblauw RAL 5004,

figuurglas Satinato blank,

zandstraalmotief A1, HTG 70, RVS

zandstraalmotief O1: oppervlakte gematteerd,

opliggende RVS-lisenen buiten, zijlicht met zandstraalmotief A1,

rand blankglas, HTG 100, RVS

met geintegreerde RVS-stangengreep HTG 591

met geintegreerde RVS-stangengreep HTG 9027

K 105

K 203

K 208

K 210

K 280

K 380

K 406

K 507

K 523

K 552

Kunststof voordeuren

K 302
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K 306

K 313

K 322

K 331

De HBI-voordeuren van kunststof zijn ook verkrijgbaar met een bouwdiepte van 86 mm en een hightechprofielkern van vezelcompoundmateriaal dat overtuigt met enorme stabiliteit en extreme torsievastheid.
Daardoor kan grotendeels worden afgezien van warmtegeleidend staal, hetgeen leidt tot topwaarden in
de warmte-isolatie. Bovendien zijn alle vullingen standaard voorzien van een warme glasrandverbinding.
Door de vergroting van de standaarddikte voor inzetvullingen van 24 mm naar maximaal 48 mm wordt ook
de hoog-isolerende kern van PU-hardschuim aanzienlijk dikker.
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RAMEN & voordeuren

Designopties
individueel vormgeven
Vormgevingsvrijheid tot in het detail: u kunt
de ramen en deuren van HBI op nagenoeg elke
manier aanpassen. U hebt tal van mogelijkheden
om ze optimaal zowel aan uw persoonlijke
smaak als de stijl van uw huis aan te passen.

ook voor het beslag of de veiligheidstechniek en
voor de vorm en de kleur. Alles is mogelijk – en
pas als u na vakkundig advies van uw HBIpartner uw keuze hebt gemaakt, beginnen we
in onze fabriek met de ‚maatproductie‘ van uw
nieuwe ramen en deuren.

Dat geldt niet alleen voor de beglazingen, maar

glasdecore En OPPERVLAKTEn

Beslag

RAL-Standaardlakken
HOut

Decorfolies
Kunststoff

Ijsbloem

RAL 3004

RAL 7016

Crème 4444

Madras Pave

Madras Punto

RAL 5011

RAL 6009

Monumentengroen 682 L Monumentenblauw 1221 L

HTG 75

Madras Uadi

Mastercarré

RAL 6012

RAL 9001

Staalblauw 4681

Bazaltgrijs 134 L

HTG 126

Masterlens

Masterligne

RAL 9010

RAL 9016

Grijs 9922

Antracietgrijs 4443

Satinato

Silvit 178

RAL 1013

RAL 1015

Wit 9734

Donkerrood 9792

VEILIGHEIDSGARNITUREN VOOR DEUREN

FG 9

HTG 4

HTG 4a

HTG 5

Chinchilla

FG 9s, met drukknop

HTG 5a

HTG 66

HTG 74

FG 9e, afsluitbaar

HTG 127
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FIGUURGLAS

RAAMGREPEN

HTG 101

HTG 112

Donkergroen 9773

Originele monsters zijn verkrijgbaar bij uw HBI-dealer. Onder voorbehoud van door het materiaal veroorzaakte kleurafwijkingen.
Bij figuurglas kan de gestructureerde kant zowel aan de binnen- als aan de buitenkant liggen. Zie voor grotere afbeeldingen onze brochure voor voordeuren.
Gekleurd figuurglas bij direct zonlicht niet in combinatie met warmte-isolerend glas.
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HBI Fenster + Türen. Immer ein Lichtblick.

HBI Fenster + Türen. Immer ein Lichtblick.

HBI Fenster + Türen. Immer ein Lichtblick.

FENSTER UND TÜREN

HOLZ-HAUSTÜREN

ALumInIum- und
Kunststoff-HAustüren

AUSGABE

2018WAHL:
/2019
KLUGE
EINBRUCHHEMMUNG
BIS WIDERSTANDSKLASSE RC 3

AUSGABE

JETZT WÄHLEN:

RC 2-GEPRÜFTE
SICHERHEITSFENSTER!

2017 /2018

De hele veelzijdigheid van ons assortiment
ramen en deuren vindt u in onze actuele
brochures en in het internet onder
www.hbi-ramen.nl.

|	HBI Holz- Bau-Industrie GmbH & Co. KG
|	Soltauer Straße 40
| 27386 Hemsbünde, Duitsland
| TEL : +49 4266 933 - 0
|	FA X : +49 4266 457 o. 458
| info@hbi-ramen.nl
| www.hbi-ramen.nl

Fr 04 /18 /02

Alle gegevens zijn vrijblijvend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen, vergissingen en modelwijzigingen.

Neem eens een kijkje in de showroom bij de
HBI-dealer en laat u overtuigen van de kwaliteit
van onze ramen deuren. Daar staat men u ook
graag persoonlijk te woord!

