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Benieuwd naar de kosten van deze accesoires? 
Bezoek dan één van deze showrooms:

WWW.RAMENFABRIEK.NL ‘‘kozijnaccesoires op ’t hoogste niveau!’’

CONTACT
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Breda
Showroom: 350 m2
Regenbeemd 23
4825 AS Breda

Moergestel
Showroom: 400 m2
Industrieweg 20
5066 XJ Moergestel

Den Bosch
Showroom: 400 m2
Daviottenweg 13
5222 BH ‘s-Hertogenbosch

Purmerend
Showroom: 400 m2
Newtonstraat 44
1446 VR Purmerend

Eindhoven
Showroom: 100 m2
De Klerklaan 2a
5624 BC Eindhoven

Utrecht
Showroom: 325 m2
Veilingstraat 2a
3521 BH Utrecht

0800-0047
ramenfabriek@opthoog.nl



Kozijn-accessoires op ‘t Hoogste niveau
Naast onze kunsstof gevelsystemen bieden wij natuurlijk nog tal van 
accessoires, speciaal ontwikkeld ter verhoging van uw wooncomfort!

Of het nu gaat om insectenwering, ventilatie of decoratie, wij bieden altijd 
de laatste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kozijn-accessoires. 
Rechts vindt u een overzicht van de verschillende accessoires die wij u 
kunnen bieden. 

Staat er een accessoire niet bij? 
Vraag het ons en wij kijken graag naar de mogelijkheden!

Inhoudsopgave

Houd insecten buiten en laat frisse lucht binnen! 

In huis speelt ventilatie een belangrijke rol. Gewenst hierbij is dat u frisse lucht 
naar binnen laat, maar insecten buiten houdt.

Onze horren bieden volop mogelijkheden voor ieder raam en elke deur. De horren 
worden exact voor u op maat gemaakt en kunnen geleverd worden in elke 
gewenste ral-kleur.

Inklemhorren 
Speciaal ontwikkeld voor binnen draaiende draai-kiep ramen. 
De hor bestaat uit een aluminium frame met daarin een vast 
gaas gespannen. De hor wordt van binnenuit naar buiten toe 
geplaatst waardoor er geen schroeven of bevestigingsclips 
gemonteerd hoeven te worden. Wij leveren deze inklemhoren 
standaard in diversen Ral-kleuren.

Plisse raamhorren 
Plissé raamhorren bieden ten opzichte van een inklemhor 
extra luxe. Door het opvouwbare gaas kunt u het hele jaar 
door de hor erin laten zitten en indien gewenst toch opzij 
schuiven. De toegang tot het balkon, het luchten van uw 
dekbed, het kan allemaal zonder het frame eruit te halen. 
Wij leveren deze plissé raamhorren in diversen standaard 
Ral- kleuren.

Plisse hordeuren 
Plissé hordeuren kunnen worden toegepast bij enkele of 
dubbele deuren. Maar ook schuifpuien kunnen voorzien 
worden van dit kwalitatief hoogwaardig systeem. De hor 
schuift uit een cassette, welke gemonteerd kan worden op of 
in het kozijn. Door het speciale gaas en de stabiliteitskoorden 
kan het systeem de dagelijkse belasting moeiteloos aan. 
Wij leveren deze plissé hordeuren in diverse standaard Ral- 
kleuren.
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Zonwering in de vorm van (windvaste) screens of rolluiken.

Door de ruime keuze in kleuren en uitvoeringen kunnen wij altijd een passende 
zonwerende oplossing bieden, welke tevens electrisch of bandbediend uitgevoerd 
kan worden. Gegarandeerd uw smaak dus!

Screens
Screens zorgen voor een heerlijke koele woning. Dankzij het 
lichtdoorlatende doek blijft warmte buiten en kunt u toch 
gewoon blijven genieten van uw uitzicht. Het doek is bestand 
tegen vocht waardoor deze moeiteloos elk weertype aankan. 
De bediening kan zowel hand als electrisch uitgevoerd 
worden, afhankelijk van uw wensen en de situatie.

Screens windvast 
In dit systeem zijn de eigenschappen van een normale 
screen (lichtdoorlatend, vochtbestendig) gecombineerd 
met windvaste eigenschappen. Een innovatief systeem in 
de geleiders houdt het doek over de gehele hoogte op zijn 
plaats, waardoor klapperen wordt voorkomen. Deze screens 
worden standaard electrisch geleverd.

Rolluiken opbouw 
Een opbouwrolluik wordt voor het kozijn geplaatst. Deze 
plaatsing kan zowel op als in de dag. Door buitenplaatsing 
kunnen er geen warmte of geluidsbruggen ontstaan en kunt 
u altijd bij het rolluik. Deze rolluiken kunnen hand of electrisch 
bediend worden en er is een ruime keuze uit vormen en 
uitvoeringen.

Rolluiken inbouw
Met dit systeem profiteert u van comfort en design. Een 
inbouwrolluik wordt op het kozijn gemonteerd, achter het 
buitenspouwblad en integreert zich daarmee naadloos 
in de gevel. Een inbouwrolluik kan in veel verschillende 
uitvoeringen worden geleverd. Er bestaat grote diversiteit aan 
kleuren en bedieningsvormen.

Verassend veel privacy, sfeer en controle over het daglicht!

Raamdecoratie geeft een ideale balans tussen decoratie en functionaliteit. Met een 
systeem wat speciaal gemaakt is voor binnendraaiende ramen of deuren, kunnen 
wij u altijd de beste oplossing bieden voor raam- of deurdecoratie.

Latende 
De latende is een raamjaloezie met lamellen welke geplaatst 
zijn in een aluminium frame. Door middel van een sterke 
magneetband kan de latende gemakkelijk op het kozijn 
worden geplaatst. De jaloezie bevindt zich tussen de 
glaslatten waardoor een nagenoeg vlak geheel ontstaat. Het 
frame en de lamellen zijn in vele kleuren leverbaar.

Shadow 
De shadow is een decoratieve raamdecoratie. Het doek van de 
shadow is trapsgewijs gevouwen en dubbel uitgevoerd. Het 
doek is vochtbestendig en hiermee uitermate geschikt voor 
badkamers. De shadow wordt compleet voorgemonteerd 
en kan door middel van een sterke magneetband op de 
glaslatten worden geplaatst

Switch
De switch is een zogeheten Top down/Bottom up plissé 
raamdecoratie welke in een alu frame is bevestigd. Afhankelijk 
van de gewenste privacy en lichtinval positioneert u met dit 
systeem zelf de gewenste stand. Het frame en het doek zijn in 
vele kleuren leverbaar.

Day ‘n Night 
De day ’n night is een dubbele raamplissé welke van twee 
soorten stof is voorzien: doorschijnend en niet doorschijnend. 
Hierdoor kunt u wisselen tussen doorschijnen, decoratief 
of geheel open. Dit systeem is ook uitermate geschikt 
voor slaapkamers. Ook dit decoratie product is compleet 
voorgemonteerd.

liggend logo

staand logoals afzender

liggend logo

staand logoals afzender

RAAMdEcoRAtIE ZoNWERINg



Wij leveren en monteren deze luiken in elke gewenste 
uitvoering, vast of draaibaar.

Tevens zorgen luiken voor een uitstekende warmte- en geluidsisolatie waardoor 
deze niet alleen mooi, maar ook nog eens zeer functioneel zijn!

Frisse lucht voor een optimaal wooncomfort!

Af en toe een raam openzetten is niet voldoende om de luchtkwaliteit en 
vochtbalans in uw woning op peil te houden.

Wanneer u een optimaal klimaat in uw woning wilt is het belangrijk om 24 uur 
per dag te ventileren met verse lucht. Deze frisse lucht gaat ook schimmelvorming 
tegen en is de beste manier om geuren en vocht af te voeren. Bij Ramenfabriek Op 
’t Hoog leveren wij een uitgebreid assortiment aan beslag en roosters, leverbaar in 
elke RAL kleur en geschikt voor elke toepassing.

Innovair kleproosters 
Een thermisch geïsoleerd klep ventilatie rooster, met 
optioneel een zelfregelende klep. Eenvoudig schoon te 
maken dankzij een afneembare binnenklep, dat tevens dient 
als insectenwering. Door zijn afsluitsysteem heeft het rooster 
een uitstekende wind- en waterdichtheid. Wij leveren deze 
roosters standaard in verschillende Ral-kleuren, eventueel met 
een houtnerfstructuur en stang of koordbediend.

Louvre luiken 
Met deze luiken kunt u sfeer en functionaliteit perfect 
combineren. Wij leveren deze luiken met vaste of draaibare 
lamellen waarmee u zelf de gewenste lichtinval kunt regelen. 
De luiken zijn van staal voorzien wat stabiliteit geeft. Uiteraard 
heeft u de keuze tussen vaste of draaibare luiken en diverse 
standaard kleuren.

Suskast
Een rooster wat de geluiddempende eigenschappen 
met de compactheid van de natuurlijke ventilatie 
roosters combineert. Onze suskasten zijn geschikt voor 
verschillende inbouwtypes: glasplaatsing of kalfplaatsing. 
Wij leveren deze roosters standaard in diversen 
Ral-kleuren en met een stang of koordbediening.

Parallel beslag
Het vernieuwde parallel raambeslag zorgt per direct voor 
een comfortabele ventilatie. Dankzij deze innovatie beschikt 
het raam over een parallelstand waardoor u energie efficiënt, 
bij elk weertype en volledig volgens politiekeurmerk kunt 
ventileren!
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Paneel luiken 
Of het nu gaat om vaste paneelluiken of draaibare luiken, wij 
leveren ze op maat gemaakt. Voor het paneel in het luik heeft 
u de keuze tussen vlak, horizontaal of verticaal geprofileerde 
panelen. Deze panelen zijn duurzaam, uv-bestendig en 
onderhoudsarm.

Combi luiken
Met een combiluik worden de beste eigenschappen van 
louvre luiken en paneelluiken gecombineerd. Naast isolatie 
en decoratie van het paneel komt er via het louvre gedeelte 
makkelijk licht binnen. U heeft keuze tussen vlakke en 
geprofileerde uitvoeringen en de lamellen kunnen vast of 
draaibaar worden uitgevoerd.

VENtILAtIE LuIKEN



Verfraai uw woning met speciale beglazing opties!

Naast een isolerende en inbraakwerende functie heeft beglazing ook 
een steeds meer decoratieve rol in de woning gekregen. Hiervoor bieden 
wij verschillende opties welke u naar eigen smaak kunt samenstellen en 
ontwerpen!

Voor al deze toepassingen hebben wij de juiste oplossingen, natuurlijk geheel 
volgens de laatste nieuwe Europese normen. 

Maak het plaatje compleet met kunststof binnen afwerking!

Voor de binnen afwerking van uw kozijnen zijn er verschillende opties. Zo leveren 
wij afwerking in verschillende profielen, maten en kleuren, maar ook vensterbanken 
zijn er in tal van mogelijkheden. Uiteraard alles volledig van kunststof en daardoor 
onderhoudsarm.

Smalle afwerking
Met onze smalle kunststof binnenafwerking dekt u netjes de 
overgang van het kozijn op de binnenmuur af. Of het nu gaat 
om nieuwbouw of renovatie projecten, er is verschillende 
keuze in maatvoeringen.

Brede afwerking
Ook aan volledige dagkant afwerking is gedacht, zodat u 
altijd en in elke bouwstijl de juiste breedte kunt toepassen. 
Deze brede afwerking is er in verschillende kleuren en met of 
zonder houtnerf.

Vensterbanken Stone
Stone vensterbanken zijn nauwelijks nog van natuursteen te 
onderscheiden. De facet geslepen rand in combinatie met 
realistische steen- en unikleuren zorgt voor een exclusieve 
uitstraling, toepasbaar in elke situatie.

Vensterbanken
Met kunststof vensterbanken maakt u het renovatie of 
nieuwbouw plaatje compleet. Deze vensterbanken zijn er 
in een aantal standaard uni-kleuren en worden geleverd in 
verschillende dieptes. 

Roeden verdeling 
Roeden geven u de mogelijkheid om uw ramen te bekleden 
met een sfeervol gevoel als gevolg. Roeden geven uw ramen 
namelijk een levendige en zeer persoonlijke uitstraling. 
De roeden worden tussen de glasbladen geplaatst - 
onderhoudsvrij - of op de glasbladen binnen en buiten. De 
vorm en breedte van de roeden kunt u zelf bepalen.

Figuurbeglazing 
Verspreide lichtinval en bewaren van de privacy. Afhankelijk 
van de stijl van de woning is het soms wenselijk om glas 
te monteren dat opgebouwd is met bepaalde patronen, er 
wordt dan vanwege privacy redenen vaak voor figuurglas 
gekozen. Door de patronen op het glas is het namelijk 
niet doorzichtig. Bovendien is figuurglas gemakkelijk te 
combineren met andere glaseigenschappen.

Glas in lood
Glas in lood leent zich uitstekend voor kunstzinnige 
uitvoeringen en bepaalt het karakter van uw woning. 
Door middel van tientallen kleurrijke combinaties en 
handgemaakte vormen maken we op maat gemaakt glas in 
lood. Wij ontwerpen en maken glas in lood ramen in diverse 
stijlen op wens van de klant. Ook het inbouwen van nieuw of 
bestaand glas in lood in isolerende beglazing behoort tot de 
mogelijkheden.

BINNEN AFWERKINg BEgLAZINg
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Onderhoudsarm, milieuvriendelijk en zeer fraai!

Wij leveren verschillende soorten gevelbekleding geschikt voor alle 
toepassingen. 

Gevelbekleding heeft als grote voordeel dat het makkelijk en eenvoudig is te 
monteren en zeer weinig onder behoeft. Kunststof bekleding of steenstrips,  
er is altijd een passende oplossing.

Volkern
Met volkern gevelbekleding kunt u elke situatie strak en 
onderhoudsarm afwerken. Bekleden van boeiboorden, 
afwerken van complete dakkapellen, volkern is toepasbaar 
in elke situatie. Wij leveren volkern in vele standaard kleuren, 
eventueel met een houtnerfstructuur.

Rabat / Boeidelen
Kunststof rabat & boeidelen zijn niet meer van hout te 
onderscheiden! Het voordeel van deze kunststof systemen 
is het blind kunnen verwerken en het gevarieerde aanbod 
in profielen en kleuren. Natuurljik onderhoudsarm en zeer 
duurzaam!

Steenstrips
Met de geïsoleerde steentrip systemen is het mogelijk om 
een schone, probleemloze en betaalbare steen-afwerking 
te maken voor uw nieuwbouw of renovatieproject. Zonder 
aanpassingen van de fundering is het mogelijk de elementen 
met schroefpluggen direct op de ondergrond te bevestigen. 
Er is een uitgebreid scala aan steentypes en daarbij passende 
hoekstukken en rollagen.

Combinatie van verfraaiing en functionaliteit!

Raam- en onderdorpels hebben als belangrijke eigenschap het afvoeren van 
het water zonder dat deze in de spouw verdwijnt.

Daarnaast dienen dorpels te zorgen voor een goede isolatie door wind- 
en waterdichtheid. Door de vele mogelijkheden in materialen, kleuren en 
detailleringen kunnen wij u altijd de juiste dorpel aanbieden.

Glasvezel raam- en onderdorpels
Door de uitstekende isolatie waarde en de slijtvastheid van 
de dorpel kan deze toegepast worden in elke situatie. Om 
eenheid in uw woning te creëren kunnen wij zowel raam als 
onderdorpels van glasvezel leveren. Wij leveren deze dorpels 
standaard in 2 kleuren (antraciet en stone-look) en voor al 
onze profielsystemen.

Hardstenen raam-en onderdorpels
Een hardstenen dorpel heeft een zeer lange levensduur en 
zorgt voor een exclusieve uitstraling. Raam- of onderdorpels 
zijn in elk detail leverbaar, gegarandeerd passend bij uw  
smaak dus!

Aluminium waterslagen
Aluminium waterslagen onderscheiden zich door een 
strakke en moderne vormgeving. Deze aluminium producten 
behoeven nauwelijks onderhoud en kunnen in elk gewenste 
Ral-kleur en afmeting worden geleverd.

Raamdorpelstenen 
Raamdorpelstenen zijn in verschillende vormen en maten 
verkrijgbaar. Wij werken met prefab lengtes waardoor deze 
strakker kunnen worden gelegd en mooier afgewerkt zijn. De 
dorpels kunnen mat of geglazuurd afgewerkt worden en zijn 
in diversen kleuren leverbaar.
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