Bouwplast
kunststof kozijnen
& deuren
Duurzame oplossingen voor
de moderne (agrarische) bouw

Bouwplast
kunststof kozijnen

De 10 Bouwplast
zekerheden
• Flexibel systeem:
			
• Onderhoudsarm:
			
• Duurzaam: 		
• Warmte-isolerend:
• Geluids-isolerend:
			
• Recyclebaar:
			
• Milieuvriendelijk:
• Kwaliteit: 		
			
• Economisch:
			
• Levering: 		
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toepasbaar in elke gewenste
afmeting en uitvoering
goed te reinigen en volledig
UV-bestendig
gaat generaties lang mee
comfortabel en energiebesparend
voor een aangenaam binnenklimaat
hergebruik bespaart grondstoffen
en energie
vervaardigd uit loodvrij PVC
getest kwaliteitsproduct met
lange levensduur
de kozijnen met de beste prijs-/
kwaliteitverhouding
snelle levering op de bouwplaats

Bouwimpex biedt een compleet assortiment van kunststof kozijnen die speciaal ontwikkeld zijn voor
de moderne (woning)bouw. Bouwplast (inbouw)kozijnen zijn geproduceerd van hoogwaardig pvc en
hebben een sterke stabiele constructie. De kozijnen zijn verkrijgbaar in talloze typen en uitvoeringen
en tevens op projectmaat te bestellen. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding zijn Bouwplast
kozijnen de meest logische keuze voor uw volgende (woning)bouwproject!

Waarom Bouwplast kunststof kozijnen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterke, stabiele kunststof constructie
Licht in gewicht
Verkrijgbaar in vele typen en uitvoeringen
Uitgevoerd met isolerend dubbelglas
Inclusief EPDM anti-lekafdichting
Compleet programma afwerkingsprofielen
In diverse kleuren leverbaar
Hoge kwaliteit en levensduur
Volledig onderhoudsvrij (UV-bestendig)
Eenvoudige montage & bediening
Optimale lichtopbrengst

Hoge (woning)bouwkwaliteit voor een duurzaam
resultaat
Bouwplast kozijnen voldoen aan de strenge eisen die in de (woning)bouw gesteld worden. Om die
reden worden ze steeds vaker ingezet voor (internationale) bouwprojecten en groeit onze lijst van
tevreden klanten.
PVC is een moderne, milieuvriendelijke grondstof die zowel in economisch als ecologisch opzicht
voordelen biedt. Bouwplast kozijnen worden altijd geproduceerd uit volledig loodvrij hard-PVC en
bevatten milieuvriendelijke calcium-zink stabilisatoren. Verder heeft PVC een zeer lange levensduur
vanwege de goede bestendigheid tegen alle voorkomende weersomstandigheden. Bovendien hebben
de kozijnen goede isolerende en thermische eigenschappen.
Kiezen voor Bouwplast kozijnen betekent daarnaast ook kiezen voor de beste
prijs-kwaliteitverhouding.
Wilt u een kozijn op projectmaat bestellen of heeft u speciale wensen?
Geen probleem, Bouwimpex produceert al naar gelang uw wensen, in elke maat
en uitvoering. Wij adviseren u graag!
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Bouwplast kunststof kozijnen:
in talloze typen & uitvoeringen
Het Bouwplast kunststof kozijnen programma is verkrijgbaar in een grote variëteit aan typen,
uitvoeringen, glassoorten en maten. We leveren valramen (met flens), vastglas ramen of draai-/kiep
ramen in verschillende uitvoeringen. Maar ook speciale topgevelramen, ramen voor puien of (rond)
gekoppelde melkcarrousels kunnen eenvoudig met Bouwplast kozijnen worden uitgevoerd.
Bijkomend voordeel is dat verschillende uitvoeringen en typen onderling met elkaar gecombineerd
kunnen worden. De meeste ramen worden vanuit onze voorraad geleverd en zijn dus vaak direct in te
bouwen.

Uw kozijnen op projectmaat
Steeds vaker worden voor bouwprojecten kunststof kozijnen op maat geleverd. Met het Bouwplast
project-programma kunt u nagenoeg elke gewenste projectafmeting en -uitvoering laten produceren.
Dit heeft als voordeel dat u de ramen direct en snel kunt (laten) plaatsen. Wij adviseren en informeren
u graag over de mogelijkheden van maatwerk.

Kiezen voor maatwerk betekent:
•
•
•
•
•
•

Direct op projectmaat geproduceerd
Snel en eenvoudig monteren
Nagenoeg oneindige mogelijkheden
Ook op projectkleur (Renolit folie met gladde of houtnerfstructuur)
Zeer hoge (woningbouw)kwaliteit
Uitermate gunstig geprijsd

Bouwplast kunststof inbouwramen zijn eenvoudig maar toch sterk. Goed, maar ook voordelig.
Daarom worden Bouwplast ramen vooral toegepast bij projecten waar een functioneel en degelijk
kunststof raam wordt verwacht, zoals agrarische (bedrijfs)gebouwen, loodsen en industriehallen.

Toepassingen:
• Lichtstroken in agrarische bedrijfsgebouwen
• Complete puien met vast glas
• Kantoor- en bedrijfsgebouwen met gecombineerd
vastglas, draai-/kiepkozijnen en/of deuren
• (trapezium) topgevelkozijnen
• Rond gekoppelde kozijnen in melkcarrouselen (rundvee)
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Bouwplast
Kunststof kozijnen

Bekijk online

Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.

Bouwplast
Valramen
Toepassingen:
•
•
•
•
•
•
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Stallenbouw
Loodsenbouw
Hallenbouw
Kelderbouw
Industriële gebouwen
Stook- en opslagruimten

Onze Bouwplast valramen worden veelvuldig toegepast binnen de loodsen- en stallenbouw. Deze
degelijke en functionele ramen hebben een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding. Naast de standaardkleur wit, zijn Bouwplast valramen ook verkrijgbaar in de kleur donkerbruin. Deze ramen worden
standaard geleverd met isolerend dubbelglas.
Naast de standaardafmetingen kan tegen geringe meerprijs bijna elke gewenste projectafmeting
worden geproduceerd. Wij adviseren en informeren u graag over de mogelijkheden van maatwerk.

Voordelen en eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgevoerd met vlak/stomp profiel
Stabiele, sterke constructie
Goede ‘anti-lek’ afdichting
Optimale lichtopbrengst
Eenvoudig en snel in te bouwen
Standaard kozijnkleur wit
Groot aantal standaardafmetingen uit voorraad
Speciale projectafmetingen tegen geringe meerprijs mogelijk
Standaard met 3 soepele ventilatiestanden
Ruit is eenvoudig uit te nemen
Meest gebruikte stalraam in Europa

Technische gegevens
Materiaal

hard pvc (UV-bestendig)

Afmetingen

standaardafmetingen
volgens prijslijst (afwijkende
afmetingen mogelijk)

Profiel

Vlak/stomp, 58 mm

Kleuren

wit standaard
(bruin op aanvraag)

Beglazing

14 mm isolerend dubbelglas
(4-6-4 mm) of 24 mm HR++
glas
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Bekijk online

Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.

Bouwplast
Valramen

Bouwplast
Draai-/kiepramen
Toepassingen:
•
•
•
•
•
•
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Woningbouw
Hallenbouw
Agrarische bedrijfsgebouwen
Industriële gebouwen
Hobby- en speelruimten
Kelderbouw

Juist voor die plaatsen waar meer comfort wordt verlangd, zijn Bouwplast draai-/kiepkozijnen een
uitkomst. Dit kwaliteitsproduct heeft inbraakwerend veiligheidsbeslag en is volledig onderhoudsvrij. De
hoogwaardige isolerende beglazing staat garant voor een hoge isolatiewaarde, lage energiekosten en
maximale geluidsreductie. Het kozijn is snel en eenvoudig te monteren.

Verschillende inbouwdieptes, één kwaliteit:
De Bouwplast draai-/kiepkozijnen worden naar keuze geleverd met een inbouwdiepte van 58 mm of
70 mm. Zo is er voor elke toepasssing het juiste kozijn. Natuurlijk worden beide typen geleverd in de
hoge Bouwplast-kwaliteit.

Voordelen en eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profiel van woningbouwkwaliteit
Isolerend (warmtewerend) dubbelglas
Voorzien van hoogwaardig veiligheidsbeslag
70 mm profielbreedte
Dubbelzijdige rubberen lekprofielen standaard
Direct op de gewenste projectmaat geproduceerd
Snel, zonder oponthoud te monteren
Volledig onderhoudsvrij (UV-bestendig)
Ook op projectkleur (Renolit folie met gladde of
houtnerfstructuur)
• Uitermate gunstig geprijsd

Technische gegevens
Materiaal

hard pvc (UV-bestendig)

Afmetingen

standaardafmetingen
volgens prijslijst (afwijkende
afmetingen mogelijk)

Profiel

58 of 70 mm profieldiepte
(5 kamerstructuur)

Kleuren

standaard: wit; Overige
(RAL)-kleuren v.v. Renolitfolie
op aanvraag

Beglazing

24 mm isolerend, warmtewerend dubbelglas (4-16-4
mm); Optioneel HR++ glas

13

Bouwplast
Draai-/kiepramen

Bekijk online

Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.

Bouwplast
Easy ramen
Toepassingen:
•
•
•
•
•
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Stallenbouw
Agrarische bedrijfsgebouwen
Hallenbouw
Kelderbouw
Industriële gebouwen

Kiezen voor kunststof kozijnen in Easy-uitvoering betekent kiezen voor een snelle, simpele montage.
De standaard flens (aanslagprofiel van 21 mm) maakt het mogelijk om de kozijnen vanaf de buitenzijde
direct in de sparingsopening te plaatsen. Doordat Bouwplast Easy kozijnen langs de flens voorzien zijn
van een EPDM-lekafdichting is een goede aansluiting verzekerd en zijn ze direct fraai afgewerkt.
Easy kozijnen worden in alle uitvoeringen geleverd (met vastglas, in draai-/kiep uitvoering of gewoon
als eenvoudig valraam).

Voordelen en eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgevoerd met flens, 21 mm aan elke zijde
Snelle en eenvoudige montage
Aanslagprofiel garandeert een fraaie afwerking
Volledig onderhoudsvrij (UV-bestendig)
Optimale lichtopbrengst
Compleet met isolerend dubbelglas
Verkrijgbaar als traditioneel valraam, vastglas of in luxere draai-/kiep uitvoering
Valraam in standaardafmetingen in vanuit voorraad leverbaar
Robuuster uiterlijk

Speciaal voor toepassingen met draai-/kiep ramen is een standaard kleurenprogramma beschikbaar
(renolit folie met gladde of houtnerfstructuur). Met Bouwplast ramen vindt u dus ook de juiste kleur
voor uw project!

Technische gegevens
Materiaal

hard pvc (UV-bestendig)

Afmetingen

standaardafmetingen
volgens prijslijst (afwijkende
afmetingen mogelijk)

Profiel

70 mm opdek,
flens 21 mm aan elke zijde
(5 kamerstructuur)

Kleuren

standaard wit
(overige RAL-kleuren v.v.
Renolitfolie op aanvraag)

Beglazing

14 mm isolerend, warmtewerend dubbelglas (4-6-4
mm); Optioneel HR++ glas

17

Bekijk online

Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.

Bouwplast
Easy ramen

Bouwplast
Kantstukken
Toepassingen:
•
•
•
•
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Agrarische bedrijfsgebouwen
Hallenbouw
Loodsenbouw
Industriële gebouwen

Na de montage van een Bouwplast raam, wilt u het liefst het kozijn in de sparing snel, eenvoudig en
strak afwerken. Met het Bouwplast kantstuk biedt Bouwimpex een kant-en-klare kozijnoplossing voor
elke bouwspecialist. Het kunststof kozijn wordt op de bouw in de sparing gemonteerd en is in een
handomdraai geplaatst. Net als onze Bouwplast ramen kunnen de kantstukken in verschillende
afmetingen worden geproduceerd.

Strakke uitstraling en mooie match:
Naast de praktische voordelen mag dit product ook gezien worden. Met zijn strakke uitstraling kan
het kantstuk perfect gecombineerd worden met verschillende typen Bouwplast ramen. Zo vormt het
bijvoorbeeld een hele mooie match met het Bouwplast Easy kozijn.

Voordelen en eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•

Kant-en klaar kozijn van hoogwaardig kunststof
Snelle en eenvoudige montage
Strakke uitstraling
Volledig onderhoudsvrij (UV-bestendig)
In verschillende afmetingen te produceren
Te combineren met verschillende typen Bouwplast ramen
Gemakkelijk te reinigen
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Bouwplast
Kunststof deuren
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Bouwplast kunststof buitendeuren kenmerken
zich door hun eenvoud maar laten ten aanzien
van kwaliteit niets te wensen over. Deze deuren
kunnen blootgesteld worden aan uitzonderlijke
belastingen, beschermen tegen alle weersinvloeden en bieden een hoge mate van veiligheid.
Bouwplast deuren zijn geproduceerd van
hard-kunststof PVC en standaard voorzien van
een stalen verstevigingskern, solide 3-puntssluiting en tochtvrije meerkamerprofielen.
Leverbaar met isolerend, inbraakwerend dubbelglas of geheel dicht voorzien van een dichte
isolerende kunststof vulling. Deze hoogwaardige
woningbouwkwaliteit deuren staan garant voor
een lange levensduur!
Standaard worden de Bouwplast buitendeuren
in helder wit geleverd maar levering op de door
u gewenste projectkleur behoort uiteraard tot de
mogelijkheden.

Technische gegevens
Materiaal

hard pvc (UV-bestendig)

Afmetingen

standaardafmetingen
volgens prijslijst (afwijkende
afmetingen op aanvraag)

Profielen

70 mm profieldiepte

Kleuren

standaard: wit. Overige
(RAL)-kleuren op aanvraag
(Renolit folie met gladde of
houtnerfstructuur)

Beglazing

24 mm isolerend, warmtewerend dubbelglas. Optioneel
HR++ glas

Voordelen en
eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duurzame woningbouwkwaliteit
Stalen verstevigingskern
Isolerend warmtewerend dubbelglas (24 mm)
Voorzien van hoogwaardig veiligheidsbeslag
In 70 mm profieldiepte
Standaard met dubbelzijdige rubberen
lekprofielen
Direct op elke gewenste projectmaat te
produceren
Snel en eenvoudig te monteren
Volledig onderhoudsvrij (UV-bestendig)
Leverbaar in vele kleuren (Renolit folie met
gladde of houtnerfstructuur)

Toepassingen:
•
•
•
•
•

Woningbouw
Loodsen/hallenbouw
Agrarische bedrijfsgebouwen
Aan- en bijgebouwen
Industrie
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Bouwplast
Kunststof deuren

Bekijk online

Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.

Geef uw project
meer kleur
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Binnen de agrarische sector en de de utiliteitsbouw zijn hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en
functionaliteit van het materiaal erg belangrijk.
Voor de meest gunstige prijs-kwaliteitverhouding
worden onze kozijnen doorgaans in de standaardkleur wit besteld.
Er kan echter reden zijn om af te wijken van deze
standaardkleur. Gekleurde kozijnen en deuren
benadrukken immers de vormgeving en uitstraling
van een gebouw. Bouwimpex biedt de mogelijkheid om uw project uit te voeren in de door u
gewenste kleur(en). Hiervoor wordt Renolit folie
gebruikt dat in een groot aantal RAL-kleuren
verkrijgbaar is (in gladde of houtnerfstructuur).
Dit hoogwaardige folie heeft een hoge kleurechtheid, is ongevoelig voor kromtrekken onder
invloed van zon, vocht of warmte én is rottingsen onderhoudsvrij.
Vraag uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden.

Heeft u na het lezen van
deze brochure nog vragen?
We informeren u graag verder! Neem contact op
met onze afdeling Verkoop: +31 (0)342 420 233.
Of mail naar sales@bouwimpex.nl
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Bouwimpex B.V.
Mercuriusweg 15A
3771 NC Barneveld
Telefoon: +31 (0)342 420 233
E-mail: sales@bouwimpex.nl
www.bouwimpex.nl

