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FAMILIEBEDRIJF 
OP ‘T HOOG
EEN KWESTIE VAN DURVEN 
EN DOEN!
Meer dan vijfendertig jaar geleden zagen wij de kracht van kunststof kozijnen al. De ideale 
vervanger voor houten kozijnen, dat bewijs is inmiddels wel geleverd. De voorsprong die 
we in 1986 namen, hebben we nooit meer uit handen gegeven.

EEN DUIDELIJKE MISSIE
Vakmanschap, toewijding en zekerheid zijn vanaf de oprichting de pijlers van onze Ramenfabriek geweest. 

En dat zijn ze nog steeds”, zegt commercieel directeur Noël op ’t Hoog (35). Zijn vader, bedrijfsoprichter Jan 

op ’t Hoog (59), streefde ernaar duurzame en kwalitatieve kunststof kozijnen te fabriceren. Ook vandaag 

de dag blijft dit voor het familiebedrijf het essentiële uitgangspunt. ‘’Wij willen mooie gevelelementen 

leveren, waarvan u jarenlang onbezorgd kunt genieten’’.

ONTWIKKELINGEN OMARMEN
Het zit in onze aard om alles zelf te willen doen, dus het was een logische keuze om vanaf het begin de 

fabricage van de kozijnen in eigen hand te nemen. De ontwikkelingen gingen de afgelopen decennia hard 

en Op ‘t Hoog heeft een rol gehad in een flink aantal van die innovaties. Een mooi voorbeeld daarvan zijn 

de rechte verbindingen en nerfstructuren, die kunststof kozijnen die typische houtlook geven. Het is een 

kwestie van durven en van doen!

FAMILIEBEDRIJF
Dat onze Ramenfabriek veelal wordt gerund door familie maakt ons erg trots. ‘’Om dagelijks met familie en 

een fantastisch team van inmiddels meer dan 90 specialisten te mogen samenwerken aan mooie projecten 

is geweldig’’! Deze manier van samenwerken zorgt niet alleen voor een prettige werksfeer op kantoor en in 

de fabriek, maar ook voor korte lijnen en een no-nonsens aanpak en dat merkt de klant!  

ONZE KLANTEN
Onze klanten bestaan uit particulieren, business-to-business en dealers. Particulieren kunnen terecht 

bij één van onze showrooms, de zakelijke klant wordt centraal vanuit Moergestel geholpen. Wij werken 

transparant en recht door zee, zodat u nooit voor verassingen komt te staan. Zo kunt u zelf een aanvraag 

samenstellen via de offertetool of langskomen in onze fabriek en kijken hoe uw kozijnen worden gemaakt.

WIJ WERKEN TRANSPARANT 
EN RECHT DOOR ZEE Noël en Rogier op ’t Hoog
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SINDS 1986 WERKEN WE MET 
GEPASSIONEERDE COLLEGA’S EN VEEL 
GELOOF IN ONZE PRODUCTEN

Jan Op ‘t Hoog, geboren op 14 februari 1962, houdt niet 
van stilzitten. Hij is een ondernemend type. Dat blijkt 
uit het feit dat hij op 24-jarige leeftijd Ramenfabriek Op 
’t Hoog oprichtte. 

Met 35 jaar vakmanschap en een gezonde ondernemersgeest is 

de Ramenfabriek gekomen waar ze nu is! We nemen u graag mee 

in het verhaal achter de oprichting van het bedrijf:

HOE KWAM DE OPRICHTING TOT STAND?
Het ondernemende zit in de familie lacht Jan: “Mijn vader Jos is 

oprichter van Aannemersbedrijf Op ‘t Hoog en mijn twee broers 

en ik zijn daar van jongs af aan al aan het werk gezet. Met mijn 

opleiding als timmerman was het een logische keuze dat ik de 

houtbewerking deed, waaronder dus ook de houten kozijnen”. 

Begin 1986 kreeg het aannemersbedrijf een projectaanvraag 

waarbij kunststof kozijnen werden gevraagd en daarmee is de 

oprichting van de Ramenfabriek een feit.

DE KRACHT VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN
Toentertijd waren kunststof kozijnen nog bijna een revolutionaire 

gedachte. Nog maar weinig mensen kenden deze nieuwe 

materiaalsoort binnen de kozijnen, maar Jan was overtuigd dat 

kunststof kozijnen de toekomst hadden en investeerde in een 

kleine werkplaats aan de Industrieweg in Moergestel om hier zijn 

eerste kunststof kozijnen te kunnen maken. Omdat kunststof 

kozijnen echt nog in de kinderschoen stond stelde hij op 5 april de 

werkplaats open voor bezoek. Met enkele profielen en een paar 

kozijnen kon Jan potentiële klanten overtuigen van de voordelen 

van kunststof kozijnen.

DAG EN NACHT BEZIG MET HET BEDRIJF
“Het waren mooie en lange dagen. Zelfs nu lig ik nog wekelijks 

wakker door nieuwe ideeën, maar ondanks dat ik er dag en 

nacht mee bezig ben, voelt het heel vrij. Ik heb de mogelijkheid 

om iedere dag met mijn passie bezig te zijn!” De lichtjes in Jan 

zijn ogen zijn duidelijk zichtbaar als hij herinneringen ophaalt. 

Zo vertelt hij: “In de beginjaren heb ik van mijn eerst verdiende 

centen een oude BBA bus opgekocht en deze omgetoverd tot een 

rijdende showroom. Hiermee ging ik op zondagen alle plaatselijke 

jaarmarkten af om mensen te overtuigen van kunststof. De 

formule sloeg zichtbaar aan mensen waren enthousiast en 

benieuwd”, legt Jan uit. “Mijn vrouw Jacobien nam gelukkig thuis 

de zorg van onze drie zonen en het huishouden over, zodat ik me 

volledig op de Ramenfabriek kon richten. Daar ben ik haar nog 

steeds erg dankbaar voor”.

UITBREIDING SHOWROOMS
Dat er vraag was naar kunststof kozijnen was goed te merken, 

want het was druk. De werkplaats was inmiddels een stuk 

uitgebreid en was al een fabriek te noemen. De enorme vraag 

om het product te kunnen voelen en te kunnen zien bleef aan 

en daarom werd in 1990 de tweede showroom geopend in 

GESCHIEDENIS
SINDS 1986 KOZIJNEN OP ‘T HOOGSTE NIVEAU!

Eindhoven”. Den Bosch volgde in ’91 en Breda in ’93 waardoor er 

een Brabantse stedendriehoek ontstond met in het midden de 

kern; de fabriek in Moergestel.

NOG ALTIJD DEZELFDE VISIE
Jan zijn visie is vanaf de eerste dag nog altijd actueel. “Ik wil 

iedereen overtuigen van duurzame en kwalitatieve kunststof 

kozijnen, maar ik wilde vanaf dag één ook gewoon lekker werken 

en daarbij mensen voorzien van mooie gevelelementen waar 

ze lang en onbezorgd van kunnen genieten. En nog steeds! Met 

dat doel voor ogen kom ik ’s morgens uit bed en ga ik elke dag 

met plezier weer aan de slag. Met gepassioneerde collega’s en 

veel geloof in onze producten. Zo creëren we waarde voor onze 

klanten en brengen we mensen samen. Dat geeft vreugde en 

plezier, en daar ben ik trots op!

NOOIT DE NEIGING GEHAD OM IETS ANDERS TE GAAN 
DOEN?
“Nee nooit”; antwoord Jan bondig. ‘Schoenmaker, blijf bij uw leest’, 

is in dit geval absoluut van toepassing. Ik geloof in de kracht van 

maar in een ding de beste kunnen zijn! Mijn vader zei vroeger al: 

”Als u alles wilt verkopen dan verkoopt u niks” en dat denk ik ook. 

Het zit in onze aard om alles zelf te willen doen, producten zelf te 

maken, dus ik heb er ook nooit aan gedacht om ergens anders de 

inkoop te doen. En nu wil ik de voorsprong die we hebben en het 

moois dat we hebben bereikt natuurlijk niet meer weggeven.”

EN TOT SLOT: HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT?
“Ik wil dit familiebedrijf op een goede manier over laten nemen 

door mijn twee zonen Noël en Rogier, welke beiden al vele jaren 

werkzaam zijn binnen de onderneming. Helemaal afscheid nemen 

zal ik niet zo snel doen en ik hoop dan ook dat ik nog lang een 

adviserende rol binnen het bedrijf kan innemen. En hoe gaaf zou 

het zijn als ik mijn kleinkinderen nog kan zien werken binnen het 

bedrijf?” 

Jan Op ‘t Hoog
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10 stappen

Service

Er mag altijd een beroep worden 

gedaan op de servicedienst, ook 

na de montage. Er zit standaard 

10 jaar garantie op nieuwe kunst-

stof kozijnen, zodat u nog jarenlang 

onbezorgd kunt genieten. 

Montage 
en oplevering

Een montageploeg zal met uiterste precisie 

de sloopwerkzaamheden verrichten. 

Hierna worden de kozijnen gemonteerd 

en volledig naar wens afgewerkt. 

D

Off erte

Een van onze adviseurs komt bij u langs om 

uw persoonlijke wensen te bespreken of u 

U ontvangt de vrijblijvende offerte binnen één 

werkdag. Om de offerte samen door te nemen, 

 siuht u jib kaarpsfa glovrev nee u tnuk

of in de showroom maken.

Opdrachtbevestiging 
en -planning

Er wordt een opdrachtbevestiging 

opgesteld. Hierin staan alle materialen,

 werkzaamheden en kosten 

duidelijk vermeld. Na uw akkoord,

wordt de opdracht ingepland

 en schriftelijk aan u bevestigd. 

Showroombezoek

Tijdens een (optioneel) bezoek aan één 

van onze zes showrooms, kunt u de 

kozijnen bekijken en vragen om advies.

kunt onze online offert tool invullen op de website. 

KUNSTSTOF KOZIJNEN INKunststof kozijnen in

10 stappen

Service

Er mag altijd een beroep worden 

gedaan op de servicedienst, ook 

na de montage. Er zit standaard 

10 jaar garantie op nieuwe kunst-

stof kozijnen, zodat u nog jarenlang 

onbezorgd kunt genieten. 

Montage 
en oplevering

Een montageploeg zal met uiterste precisie 

de sloopwerkzaamheden verrichten. 

Hierna worden de kozijnen gemonteerd 

en volledig naar wens afgewerkt. 

Controle

De elementen worden 

op basis van een 

checklist 

gecontroleerd 

en gereed gemaakt 

voor transport.

Off erte

Een van onze adviseurs komt bij u langs om 

uw persoonlijke wensen te bespreken. U 

ontvangt de vrijblijvende offerte binnen één 

week. Om de offerte samen door te nemen, 

kunt u een vervolg afspraak bij u thuis 

of in de showroom maken.

Opdrachtbevestiging 
en -planning

Er wordt een opdrachtbevestiging 

opgesteld. Hierin staan alle materialen,

 werkzaamheden en kosten 

duidelijk vermeld. Na uw akkoord,

wordt de opdracht ingepland

 en schriftelijk aan u bevestigd. 

Showroombezoek

Tijdens een (optioneel) bezoek aan één 

van onze zes showrooms, kunt u de 

kozijnen bekijken en vragen om advies.

Kunststof kozijnen in

10 stappen

Service

Er mag altijd een beroep worden 

gedaan op de servicedienst, ook 

na de montage. Er zit standaard 

10 jaar garantie op nieuwe kunst-

stof kozijnen, zodat u nog jarenlang 

onbezorgd kunt genieten. 

Montage 
en oplevering

Een montageploeg zal met uiterste precisie 

de sloopwerkzaamheden verrichten. 

Hierna worden de kozijnen gemonteerd 

en volledig naar wens afgewerkt. 

Controle

De elementen worden 

op basis van een 

checklist 

gecontroleerd 

en gereed gemaakt 

voor transport.

Off erte

Een van onze adviseurs komt bij u langs om 

uw persoonlijke wensen te bespreken. U 

ontvangt de vrijblijvende offerte binnen één 

week. Om de offerte samen door te nemen, 

kunt u een vervolg afspraak bij u thuis 

of in de showroom maken.

Opdrachtbevestiging 
en -planning

Er wordt een opdrachtbevestiging 

opgesteld. Hierin staan alle materialen,

 werkzaamheden en kosten 

duidelijk vermeld. Na uw akkoord,

wordt de opdracht ingepland

 en schriftelijk aan u bevestigd. 

Showroombezoek

Tijdens een (optioneel) bezoek aan één 

van onze zes showrooms, kunt u de 

kozijnen bekijken en vragen om advies.

Controle

De elementen worden 

op basis van een 

checklist 

gecontroleerd 

 tkaameg deereg ne

voor transport.

Productie

De profi elen worden bewerkt in 

onze eigen fabriek. De profi elen worden 

gefolieerd, gezaagd, voorbewerkt, 

gelast en afgewerkt. Daarnaast worden 

elementen samengesteld en voorzien 

van de juiste dichtingen en hang- 

en sluitwerken.

Profi ellevering

De profi elen van K-vision vormen de basis 

voor de kozijnen. De basisgrondstoffen 

worden eerst in tankwagens aangevoerd en 

opgepompt in silo’s. Vervolgens worden de 

grondstoffen gemixt en door extrusiemachines 

geperst, zodat een kunststofkozijnprofi el 

ontstaat. De profi elen (6,5 meter) worden 

daarna met speciale vrachtwagens 

getransporteerd naar Op ‘t Hoog.

Opdrachtbevestiging 

opgesteld. Hierin staan alle materialen,

Inmeten

Ongeveer acht weken voor de montage 

van start gaat, wordt er ingemeten. 

Hierbij worden fabricagematen 

bepaald en worden draairichting en 

uitvoeringen besproken. 

Materialen
bestellen

Na het inmeten worden 

de kozijnen ingevoerd 

en de benodigde 

materialen besteld.
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GEEN GEHEIMEN
TIJDENS DE FACTORY TOUR
De 69-jarige meneer Van der Wiel is al even bezig met zijn zoektocht 
naar kunststof kozijnen. Na flink wat onderzoek kwam hij uit bij 
Ramenfabriek op ‘t Hoog. Om het productieproces van de kozijnen 
met eigen ogen te bekijken, reisde Van der Wiel van Nieuwegein 
naar Moergestel. In de fabriek van Op ‘t Hoog staat Rogier hem al 
op te wachten voor de Factory Tour: “Wij hebben geen geheimen. 
Klanten zijn welkom in onze fabriek en mogen alles zien.”

ROT, DIE ROTTE KOZIJNEN
Bij binnenkomst wordt meneer Van der Wiel hartelijk ontvangen door Rogier op 

‘t Hoog, de jongste zoon in het familiebedrijf. Onder het genot van een kopje 

koffie, vertelt Van der Wiel over de dramatische staat van zijn huidige houten 

kozijnen. “Door alle wind, regen en zonneschijn die op de voorzijde van mijn 

woning heeft gestaan, zijn de kozijnen flink gaan rotten. Het is tijd geworden om 

over te stappen op kunststof kozijnen.” Na een laatste slok koffie loopt Van der 

Wiel samen met Rogier de fabriek in.

PROFIELEN ZOVER HET OOG REIKT
Startpunt van de Factory Tour is de hal waar de profielen liggen opgeslagen. 

Enorme kunststofprofielen van 6,5 meter vullen de ruimte tot aan het plafond. 

Rogier: “De profielen die u hier ziet, zijn nog onbewerkt. Ze zijn glad en wit 

of crèmekleurig. Dit is echt nog het begin, vanaf hier kunnen we de profielen 

bewerken en ze de uitstraling geven die u verlangt.”

‘IK WIL MET JOU NAAR DE REGENBOOG’
Van de opslaghal lopen Van der Wiel en Rogier naar de langgerekte ruimte 

daarnaast: de folieafdeling. Die lengte is nodig, omdat er een meterslange 

machine staat. “Deze machine bedekt de profielen met verschillende kleuren 

folies met een houtnerf”, zegt Rogier, terwijl hij naar een paar draaiende 

onderdelen wijst. “De meest gangbare kleuren folies liggen altijd op voorraad, 

maar de keuze uit kleuren is eigenlijk onbeperkt.” Van der Wiel strijkt met zijn 

hand over één van de profielen die uit de machine komt gerold. Hij voelt over 

de nerf en bekijkt het profiel van verschillende kanten. “Je zou zeggen dat het 

echt hout is”, zegt hij verwonderd. Op de folie-afdeling schallen Gerard Joling 

en Jannes gezellig over de speakers, terwijl Rini, de meneer van de folie, vrolijk 

meebrult en een glimlach op de gezichten van zijn tweemans publiek tovert.
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OORDOPJES VERPLICHT
Als de heren verder door de fabriek lopen, verheft Rogier zijn stem  

om boven het oorverdovende geluid van de zaagmachine uit te komen. 

Oordopjes zijn op deze afdeling geen overbodige luxe en worden dan ook trouw 

gedragen door de productiemedewerkers. De zaagafdeling is de plek waar de 

profielen voor iedere klant precies op maat worden gezaagd. Tot op de millimeter 

nauwkeurig. Van der Wiel kijkt hoe de machinebediende met veel handigheid op 

knopjes drukt en de zaagmachine het werk laat doen. De profielen worden een 

kopje kleiner gemaakt en zo klaargestoomd voor de versteviging.

STEVIG KOZIJN, HOOR
Wanneer de profielen op maat zijn gemaakt, worden ze verstevigd met staal en 

voorzien van de benodigde scharniergaten. “Het is essentieel dat de kozijnen 

verstevigd worden”, maakt Rogier duidelijk. “Zo voorkomt u dat het kozijn gaat 

vervormen als er straks ramen inzitten.” Van der Wiel knikt begrijpend en klopt 

een paar keer met zijn vuist op het verstevigde kunststof kozijn.

VAN PROFIEL NAAR KOZIJN
“Dit vind ik zelf nog steeds spectaculair om te zien”, zegt Rogier als ze bij 

de lasafdeling aankomen. “Dit is de afdeling waar de losse profielen worden 

versmolten tot een compleet kozijn.” Van der Wiel merkt fijntjes op: “Kijk eens 

aan, zo komen ze dus in mijn woning te zitten.”

‘JULLIE LATEN ECHT ALLES ZIEN’
Tijdens de uitgebreide eindcontrole worden de kozijnen nog een laatste keer 

grondig gecontroleerd. Als alles in orde is, worden de kozijnen opgeslagen. Tot de 

montageploeg er aan de haal mee gaat. Nadat meneer Van der Wiel en Rogier de 

fabriek verlaten hebben, praten ze nog even na in de showroom. Van der Wiel is 

enthousiast over wat hij zojuist heeft gezien. ‘’Jullie laten echt alles zien’’, zegt 

hij opgewekt. ‘’Dat is voor mij een heel goed teken.’’ Als de offerte op tafel komt, 

is het voor de journalist tijd om te vertrekken...

DE KUNST VAN HANDWERK
Als de kozijnen zijn afgekoeld, kunnen ze volledig worden afgewerkt. Het hang- 

en sluitwerk wordt met de hand gemonteerd door productiemedewerker Leo. 

Het handwerk is dan ook een hele kunst en vergt veel ervaring. “Er zijn in al 

die jaren dat ik hier werk duizenden en duizenden kozijnen door mijn handen 

gegaan”, glundert de productiemedewerker. “Vroeger was ik stratenmaker, maar 

inmiddels werk ik alweer twintig jaar hier in de fabriek. Ik vind het prachtig om 

mijn werk overal in levenden lijve terug te zien.”

JULLIE LATEN ECHT 
ALLES ZIEN
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VAKMANSCHAP, 
TOEWIJDING EN ZEKERHEID
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MOGELIJKHEDEN 
VAN K-VISION 
ZIJN ONGEKEND GROOT
Vlak of verdiept. Isolerend en tegelijk duurzaam. En, niet geheel 
onbelangrijk, leverbaar in vele kleuren. Binnen, buiten en in 
de sponning. Het mag duidelijk zijn, de mogelijkheden van een 
profielsysteem van K-vision zijn ongekend groot. Oud directeur Bart 
de Weger vertelt over de kracht van kunststof kozijnen.

HOE HEBT U KUNSTSTOF KOZIJNEN DE AFGELOPEN DERTIG JAAR 
ZIEN VERANDEREN?
“Dertig jaar geleden waren kunststof kozijnen nog lomp en lelijk. In de loop der 

jaren is hard gewerkt aan de kwaliteit en het uiterlijk van kunststof kozijnen. 

Met succes, want tegen woordig zijn ze erg fraai. Zo fraai zelfs, dat architecten 

er graag gebruik van maken in hun ontwerpen. Afgelopen jaren wonnen elk jaar 

meerdere bouwprojecten waarin onze kozijnen zijn gebruikt de prestigieuze VKG 

architectuurprijzen.”

WAAROM PREFEREERT U KUNSTOF KOZIJNEN BOVEN DE HOUTEN 
EN ALUMINIUM VARIANTEN?
“Wij zeggen wel eens: als houten kozijnen nu uitgevonden zouden worden, zou 

niemand ze nemen. Er kleven te veel nadelen aan. Ook aluminium kent nadelen. 

Zo kan er corrosie optreden in een zoute omgeving. Kunststof kozijnen waren 

altijd al onderhoudsvrij, isolerend en technisch het beste product. Om ons verder 

te onderscheiden, is er hard gewerkt aan vorm. Absoluut uniek is de vorm ‘Cube’. 

Bijna niet te onderscheiden van hout, maar met alle voordelen van kunststof.”

HOE IS JULLIE RELATIE MET RAMENFABRIEK OP ‘T HOOG?
“Wij onderhouden duurzame relaties met de producenten die onze 

profielsystemen verwerken tot het eindproduct kozijnen. Ramenfabriek op ‘t 

Hoog is één van de weinige Nederlandse partijen waar wij mee samenwerken. 

We zijn erg selectief in de bedrijven waar we zaken mee doen. Op ‘t Hoog bewijst 

keer op keer een betrouwbare en professionele partner te zijn. Geregeld komen 

we samen om actief naar verbeterpunten te kijken. Op ‘t Hoog heeft veel directe 

contacten met woning-bezitters. Die terugkoppeling uit de dagelijkse praktijk is  

voor ons heel waardevol. Wij willen immers de profielen ontwikkelen waar de 

meeste behoefte aan is.”

KUNSTSTOF IS TECHNISCH SUPERIEUR 
EN OOK NOG EENS HEEL MOOI
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Volg de 3 stappen op 
de volgende pagina

Bij ons vindt u altijd het type kunststof kozijn dat het beste 
bij uw woning past. U hebt een ruime keuze uit specifieke 
vormen van de profielen, verschillende hoekverbindingen 

en kleurcombinaties met of zonder houtnerfstructuur. Voor 
zowel nieuwbouw als 

renovatie hebben wij altijd de perfecte oplossing.

Al onze K-vision kozijnen zijn samengesteld uit een meer-
kamerprofiel met staalversteviging. Hierdoor voldoen de 

kozijnen aan de laatste Europese normen wat betreft isolat-
ie, veiligheid en duurzaamheid.

STEL ZELF
UW KOZIJN

SAMEN!

PRODUCT
AANBOD
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Kozijnverbindingen
- Stap 02 -

RETRO

VINTAGEbuiten binnen buiten binnen buiten binnen

buiten binnen buiten binnen buiten binnen

V-PERFECTbuiten binnen buiten binnen buiten binnen

buiten binnen buiten binnen buiten binnen

buiten binnen buiten binnen buiten binnen

buiten binnen buiten binnen buiten binnen

Kleuren
- Stap 03 -

GLAD

Wit Beige

PREMIUM-NERF

Reinwit

Antracietgrijs

Créme

Zwart

Grijs

Ginger Oak

Dennengroen

Weissbach Eiche

BASIS-NERF

Reinwit Créme Ivoor

Zwartbruin

Golden Oak

Dennengroen

Antracietgrijs

Mon. blauw

Rood

ZwartgrijsBasaltgrijs

Lichtgrijs

Mahonie

Wijnrood Choco. bruin

Staalblauw

Quartzgrijs

Mon. groen

CUBE TREND

CLASSIC CITY

Profielsystemen
- Stap 01 -

Uniek recht profiel, niet van
hout te onderscheiden.
Uitstraling van vroeger,
met de voordelen van nu.

Het meest verfijnde verdiept
liggende systeem van 
Nederland. Ontwerpvrijheid in 
nieuwbouw en renovatie.

Strak en vlak aanzicht.
Uitermate geschikt voor 
moderne toepassingen.

Traditioneel aanzicht, 
met maximaal verspringend
glasvlak. Eigentijdse invulling
aan binnenstedelijke renovatie.

PRODUCT
AANBOD
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UNIEK EN NIET VAN 
HOUT TE ONDERSCHEIDEN

CUBE PROFIEL
Uniek recht profiel en niet van hout te 
onderscheiden. Uitstraling van vroeger, met  
de voordelen van nu.

De profielvorm van ons Cube kozijn is gebaseerd op 

een recht profiel dat al jarenlang favoriet is onder 

woningbezitters. Het heeft een eigentijdse, unieke  

rechte vorm en wordt uitgevoerd met een schuin 

aflopende onderdorpel, rechte stijlen en bovendorpel.

Indien u kiest voor dit Cube profiel heeft u keuze uit  

2 soorten hoekverbindingen; Vintage en Retro.
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TREND PROFIEL

Het meest verfijnde verdiept liggende systeem 
van Nederland. Ontwerpvrijheid in nieuwbouw 

en renovatie.

Het Trend kozijn is speciaal ontwikkeld voor de 

Nederlandse markt en geeft u de mogelijkheid uw 

woning dezelfde vertrouwde uitstraling als voorheen 

te geven. De profielen hebben een traditionele 

maatvoering waardoor deze probleemloos toe te passen 

zijn in de huidige situatie.

Indien u kiest voor dit Trend profiel heeft u keuze uit 3 

soorten hoekverbindingen; V-Perfect, Vintage en Retro.

VERFIJND EN 
DIEPLIGGEND
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CLASSIC PROFIEL

Uitermate geschikt voor moderne toepassingen in 

nieuwbouw en renovatie.

Het Classic kozijn is al 50 jaar een toegepast systeem van 

technische klasse. Met een vlak en strak aanzicht, V-Perfect 

hoekverbindingen en uitstekende isolatie en onderhoud 

eigenschappen, is ons Classic kozijn een prima alternatief 

voor moderne toepassingen.

Indien u kiest voor dit Classic profiel worden de 

hoekverbindingen altijd in V-Perfect uitgevoerd. 

STRAK EN VLAK 
AANZICHT
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CITY PROFIEL

Traditioneel aanzicht, met maximaal 
verspringend glasvlak. Eigentijdse invulling 

aan binnenstedelijke renovatie.

Ons City kozijn heeft de historische uitstraling van 

de bestaande schuiframen. Dit wordt bereikt door de 

bijzondere tussendorpel met verspringend glasvlak en 

de rechthoekige zijstijlen en bovendorpel.

Door het toepassen van het modern draai-kiep 

systeem aan de onderzijde heeft u de techniek van 

een modern kozijn en de gewenste uitstraling voor 

monumentale gebouwen, landhuizen of boerderijen.

Indien u kiest voor dit City profiel heeft u keuze uit 2 

soorten hoekverbindingen: Vintage en Retro.

TRADITIONEEL 
EN EIGENTIJDS
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KUNSTSTOF 
VOORDEUREN
STIJLVOLLE OPLOSSINGEN, 

VOOR IEDERE WONING!
Met onze kunststof voordeuren bent u verzekerd van een mooi, 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk eindresultaat.

Door een goed advies en een vakkundige plaatsing kunt u bij ons 

altijd een deur kopen die perfect bij de stijl van uw woning past.  

Onze kunststof deuren zijn perfect van ontwerp en techniek. Daarnaast voldoen 

ze moeiteloos aan het politiekeurmerk en de nieuwste normen op het gebied 

van wind- en waterdichtheid.

VOORDEUR
HET VISITEKAARTJE VAN UW WONING

Zo kunt u bijvoorbeeld een voordeur kopen uit de Design-Line, Basic-

Line, Classic-Line of Perfect-Line.

De voordeur is het visitekaartje van uw woning. Daarom is het fijn dat 

kunststof voordeuren in allerlei kleuren en stijlen leverbaar zijn. Zo kiest u 

eenvoudig een deur die bij de stijl van uw woning past. Van modern tot klassiek 

en van opvallende kleur tot lekker neutraal, alles is mogelijk. Daarnaast is de 

inbraakwerende eigenschap een geruststellende gedachte.

VAN MODERN TOT KLASSIEK
TOT OPVALLEND
EN LEKKER NEUTRAAL
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DE VOORDELEN
VAN EEN KUNSTSTOF DEUR

Hoge isolatiewaarde: 

Kunststof deuren bieden uitstekende isolatie voor zowel 

warmte als kou. Dat betekent dus in de zomer een koeler 

huis en in de winter een lagere energierekening.

Inbraakwerend:  

Kunststof is zeer stevig en daardoor een waardevolle 

toevoeging qua inbraakpreventie.

Duurzaam en onderhoudsvrij:  

Kunststof deuren gaan zeer lang mee en vergen nauwelijks 

onderhoud. Daarnaast zijn ze kleur- en vormvast waardoor ze 

jarenlang mooi blijven.

Vele mogelijkheden: 

Kunststof deuren zijn mogelijk in vele verschillende 

uitvoeringen. Zo zijn ze uit te voeren als inzetpaneel, 1-zijde 

vleugel afdekkend en zijn ze zelfs ook 2-zijde vleugel 

afdekkend te verkrijgen. 

KIES EENVOUDIG
DE KUNSTSTOF DEUR
DIE BIJ Ú PAST
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KUNSTSTOF 
TUINDEUR EN
ACHTERDEUR
TUINDEUR
Helemaal niets staat uw prachtige uitzicht naar buiten nog in de weg. Dubbele 

deuren, vaste deuren, met of zonder zij- of bovenlichten, u bepaalt zelf de 

hoeveelheid licht en ruimte die er ontstaat. Bijkomend voordeel van een tuindeur 

is het gebrek aan tussenstijlen, waardoor niets uw prachtige uitzicht naar buiten 

nog in de weg staat. Vindt u de volledige kunststof deur met glas wat te veel, dan 

hebben wij verschillende opties in borstweringen.

ACHTERDEUR
Een achterdeur moet overdag bestand zijn tegen de dagelijkse belasting en ‘s 

nachts tegen ongewenste indringers. Onze kunststof achterdeuren voldoen 

moeiteloos aan deze normen voor veiligheid en isolatie. Zware staalversteviging 

met extra ingelaste hoekstukken maken de kunststof deur tot een zeer stevige 

en stabiele deur die deze dagelijkse belasting weerstaat.

Daarnaast zijn er verschillende accessoires om deze deuren te verfraaien, 

zoals rechte verbindingen, stapeldorpels, paumelle scharnieren en glasvezel 

onderdorpels. Hierdoor bepaalt u zelf de uitstraling en kunt u altijd uw favoriete 

kunststof achterdeur bij ons kopen.
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WIJ BIEDEN MOOIE, UNIEKE 
EN VOORAL DUURZAME
OPLOSSINGEN VOOR U

KUNSTSTOF 
SCHUIFPUIEN
MAAK VAN UW WOONKAMER EEN 

VERLENGING VAN UW TUIN
Een schuifpui is dé oplossing om licht en een ruimtelijk effect 
te creëren in uw woning. Geniet optimaal en zorgeloos van de tuin, 
zonder warmte en zicht verlies.

Wij leveren 2 type kunststof schuifpuien; een hefschuifpui en een schuifkieppui. 

Zo kiest u bij ons altijd het beste systeem voor uw gewenste situatie en bent u 

verzekerd van de beste isolatie en inbraakwerendheid.

HEFSCHUIFPUI
Met onze kunststof hefschuifpui haalt u de uitstraling van hout en de voordelen 

van kunststof in huis. De hefschuifpui is bij de meeste mensen bekend in de 

traditionele houten uitvoering. De zware, solide uitvoering van een hefschuifpui 

heeft een lage opstap, een zeer goede warmte en isolerende werking en hang- 

en sluitwerk volgens politiekeurmerk. Dit alles zorgt voor een uiterst soepele en 

veilige bediening en een ruime keuze in uitvoeringen en indelingen. 

De hefschuifpui wordt binnen standaard met een aluminium krukbediening en 

buiten met een aluminium komgreep uitgevoerd. Indien gewenst kan de schuifpui 

ook binnen en buiten krukbediend worden uitgevoerd.

SCHUIFKIEPPUI
Afgeleid van ons draai-kiep systeem is de schuifkieppui een erg gewild item in 

een woning. Een schuifkieppui levert extra comfort door naast zijn schuifstand 

ook een ventilatiestand, kiepstand te hebben. Dit alles zorgt voor uitstekende 

ventilatiemogelijkheden en een ruime keuze in uitvoeringen en indelingen. 

De kiepstand van de kunststof schuifpui biedt een uitstekende ventilatie zonder 

de ‘ongemakken’ van buiten af. De aluminium bediening bevindt zich aan de 

binnenzijde en is krukbediend, afsluitbaar met sleutel.
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RUIMTEBELEVING 
MET SFEER

KUNSTSTOF 
ERKERS
Niet alleen zorgt een kunststof erker voor een zeer karakteristieke 
uitstraling van uw woning, ook van binnen vormen kunststof erkers 
een belangrijke bijdrage aan de sfeer en ruimtebeleving.

Bij ons zijn er vele mogelijkheden op het gebied van kunststof erkers om de 

sfeer in uw woning te verhogen en om ruimte te creëren. Of het nu gaat om het 

renoveren van een bestaande erker, of het aanbrengen van compleet nieuwe 

kunststof erkers, niets is ons vreemd.

De aanbouw van kunststof erkers gaat bij ons gepaard met een advies op maat. 

Onze deskundige adviseurs informeren u uitgebreid over de verschillende 

mogelijkheden. Eventuele eigen ideeën en specifieke wensen werken wij graag 

samen met u uit. Zo betrekken wij u van eerste schets tot plaatsing bij de 

realisatie van uw nieuwe kunststof erker.
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KUNSTSTOF 
LICHTSTRATEN
Een aanbouw is prachtig, maar kan voor een donker huis zorgen. Een 
lichtstraat is dan een stijlvolle manier om meer lichtinval te creëren 
en uw ruimte optisch groter te laten lijken.

Wij produceren en monteren lichtstraatkozijnen in verschillende afmetingen 

en uitvoeringen. Deze lichtstraten worden standaard uitgevoerd met HR++ 

gelaagde beglazing en afwerkhoeken. Doordat de lichtstraten volledig van 

kunststof zijn, zijn deze onderhoudsarm en zeer goed isolerend.  

Deze kunststof lichtstraat kozijnen kunnen indien gewenst door ons worden 

gemonteerd, maar zelfmontage of door een aannemer is natuurlijk ook mogelijk. 

De bouwkundige opstand zit hierbij niet inbegrepen. 

SPELEN MET 
HET LICHT
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DIVERSE ACCESSOIRES
OM UW WONING HELEMAAL 
COMPLEET TE MAKEN

HORREN

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.

RAAMDECORATIE

Onze raamdecoratie biedt de ideale 

balans tussen decoratie en 

functionaliteit met een systeem 

wat speciaal ontwikkeld is voor 

binnendraaiende ramen of deuren. Door 

middel van een sterke magneetband 

kan de raamdecoratie gemakkelijk op 

het kozijn worden geplakt. 

ZONWERING

Zonwering in de vorm van screens, 

windvaste screens of rolluiken. Of het 

nu gaat om het weren van warmte of 

om complete verduistering in huis, er 

is altijd een oplossing! Door de ruime 

keuze in kleuren en uitvoeringen, 

kunnen onze zonwering systemen 

altijd perfect gecombineerd worden 

met onze kozijnen. 

DAKVENSTERS

Dakvensters zijn een goede manier 

om snel tegen relatief lage kosten 

een zolderverdieping te voorzien van 

licht en ventilatie. Als dealer van Velux 

leveren wij alle gewenste daksystemen 

Wij leveren en monteren hiervoor GGU 

Velux dakvensters in verschillende 

afmetingen en uitvoeringen. 

ZONWERING 
TUSSEN HET GLAS

Onze zonwering tussen het glas biedt 

de ideale balans tussen decoratie en 

functionaliteit. U bepaalt zelf hoeveel 

licht en warmte u wilt binnenlaten. 

De lamellen of uw plissé doek 

schoonmaken? Dat hoeft niet, 

want die zitten tussen het glas.

SMARTHOME

Smarthome apparaten worden 

steeds belangrijker in uw woning, 

dat beseffen wij als Ramenfabriek 

als geen ander! Speciaal daarvoor 

hebben wij een aanbod met ‘’slimme’’ 

apparaten, voor verhoging van uw 

wooncomfort! 
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EEN DAG OP PAD MET 

DE MONTAGE
PLOEG
TIEN BOTERHAMMEN IN VIJF MINUTEN
Als de montageploeg in alle vroegte in Kaatsheuvel arriveert, 

is het nog doodstil op straat. Werkbus en aanhanger 

worden voor de deur van huize Netten geparkeerd en de 

montageploeg stapt vrolijk babbelend naar binnen. Bewoners 

Frank (44) en Angelique Netten (44) hebben  

de koffie al klaar staan. Hun zoon en dochter slaan de 

drukte van een afstandje gade. Monteur Hans, terwijl hij 

een broodtrommel van gigantische proporties op tafel zet: 

“We beginnen ter plekke altijd met een bakske koffie en 

boterhammen. Mensen vinden het vaak best spannend 

als wij komen. Logisch, want er wordt flink aan hun huis 

gewerkt. Om mensen op hun gemak te stellen, spreken we 

eerst door wat er gaat gebeuren.” Zo’n tien boterhammen 

en vijf minuten later is het tijd om aan de slag te gaan. 

Angelique en de kinderen vertrekken naar school en werk, 

Frank is een dagje geen politieman, maar bouwopzichter. De 

monteurs staan al op het dak.

VOETEN VEGEN VERPLICHT
De houten kozijnen die vervangen worden voor kunststof 

exemplaren, bevinden zich voor en achter op de eerste 

verdieping. Het kozijn in de ouderlijke slaapkamer moet er als 

eerste aan geloven. ‘’Misschien is het een goed idee om een 

handdoek op de vloer te leggen’’, zegt monteur Peter. ‘’Dan 

blijft het binnen schoon als we met natte voeten naar binnen 

stappen.’’

MET BELEID SLOPEN
Dat het buiten nog altijd pikkedonker en tegen het vriespunt 

is, betekent niet dat er met minder enthousiasme wordt 

gewerkt. In rap tempo halen Hans en Peter het glas uit het 

kozijn, plaatsen ze er twee grote zuignappen op en laten ze 

de breekbare lading aan een touw naar beneden glijden.

ACHTER ELKAAR AAN WERKEN
Terwijl Hans voorzichtig de laatste stukken kozijn verwijdert, 

snijdt Peter het glas aan de voorzijde van het huis uit. Vanaf 

zijn ladder legt hij uit: “Op een montagedag proberen we 

zoveel mogelijk achter elkaar aan te werken. Hans en ik 
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Als Peter het glas naar de aanhanger tilt, 

is Hans al druk bezig met het losbreken 

van het oude kozijn. Met beide handen 

pakt hij een koevoet stevig beet en 

begint hij te wrikken. “Slopen is leuk, 

maar u moet wel weten wat u doet. 

Het is niet zomaar een koevoet ergens 

tussen duwen. We willen het stuc- en 

schilderwerk binnen niet beschadigen.” 

Dan komt Hans een deel van het kozijn 

tegen dat extra verankerd is met 

lange, stalen spijkers. “Even een tandje 

bijzetten, hoor!”

‘WE DOEN 
HET VOOR DE 
WAARDERING’ 

zijn bezig met de ramen en kozijnen, Jan is beneden de nieuwe 

kozijnen aan het voorbereiden. Als het sloopwerk gedaan is, 

kunnen we meteen door met het plaatsen van de kunststof 

kozijnen.” Voordat bewoner Frank er erg in heeft, staat de 

volgende ruit op de grond.

OPWINDING IN DE STRAAT
De zon komt op en werpt een warme, oranje gloed over de 

woning, die inmiddels bijna van al zijn kozijnen op de eerste 

verdieping ontdaan is. Op het eerste oog lijkt het hoogzomer, 

maar het is toch echt nog altijd ijskoud. De monteurs deert het 

echter niet, die vliegen hun ladders op en af alsof wankelheid niet 

bestaat. Buurtbewoners vertrekken naar hun werk en minderen 

vaart wanneer zij langs huize Netten rijden. Een flinke bus van 

Op ‘t Hoog, een aanhanger met drie gloednieuwe kozijnen, 

een hoop gereedschap en dan ook nog eens een fotograaf die 

geflankeerd door grote lampen plaatjes staat te schieten. Het 

hele gebeuren zorgt voor nogal wat opwinding in de normaal zo 

rustige straat in Kaatsheuvel.

‘ZO, DAT GAAT SNEL’
Bewoner Frank heeft net zijn labrador uitgelaten en kijkt bij 

terugkomst eens even goed omhoog. Hij ziet hoe de monteurs 

druk in de weer zijn. ‘’Best spannend’’, zegt hij. ‘’Ik heb er alle 

vertrouwen in, hoor. Je hoopt natuurlijk dat er niets beschadigd 

raakt, maar het kan altijd gebeuren dat er een badkamertegeltje 

sneuvelt. Er is ons van tevoren netjes vermeld dat we daar 

rekening mee moeten houden.’’ De buurman is ook nieuwsgierig 

geworden en komt de voordeur uitgelopen. Terwijl Frank en hij 

een praatje maken, is het moment aangebroken dat de nieuwe 

kozijnen geplaatst kunnen worden. “Zo, dat gaat snel”, roept 

Frank verwonderd.

DE SOEP ROEPT
Met z’n drieën tillen de monteurs het eerste nieuwe kozijn 

van de aanhanger. Voorzichtig wordt het naar boven gebracht 

en op zijn plek gezet. Als nummer één erin zit, is het verschil 

onmiddellijk zichtbaar. De uitstraling is strak en wit. Het kozijn 

moet netjes afgewerkt worden, voordat het glas erin kan. 

De monteurs werken in volle concentratie, tot een heerlijke 

etensgeur zijn weg door het trappengat naar boven vindt. 

“Dat ruikt goed!”, roept Peter. De monteurs hebben geluk, 

want Angelique is weer terug van haar werk en heeft een 

dampende pan kippensoep op tafel gezet. Terwijl de monteurs 

de soep gretig naar binnen slurpen, vertelt bewoner Frank 

indrukwekkende verhalen over zijn werk als politieman.

‘MERKTE NIET DAT DE BOVENVERDIEPING OPEN LAG’
Na de lunch wordt er nog een paar uur hard doorgewerkt, tot  

alle nieuwe kozijnen en ramen er netjes inzitten. “Ik heb er 

eigenlijk bijna niets van gemerkt dat mijn hele bovenverdieping 

open lag”, glimlacht Frank. “Beneden was het lekker warm en 

alle spullen konden gewoon blijven staan.” Monteur Jan: “Een 

project waarbij alle kozijnen in huis vervangen worden, doen we 

in meerdere dagen. Zo krijgen bewoners de kans om hun spullen 

rustig te verplaatsen.”

DANKBAAR WERK
Het motto van de monteurs van Op ‘t Hoog is dat ze pas 

weggaan als de bewoners volledig tevreden zijn. “Het mooiste 

aan mijn werk vind ik de dankbaarheid van klanten”, glundert 

Hans. “Die waardering, daar doen we het voor!”
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‘WE HADDEN AL GELD 
VOOR DE STUKADOOR 
OPZIJ GEZET …’

Rob Schut en zijn vrouw Esther liepen al langere 
tijd met het idee rond om kunststof kozijnen 
te laten plaatsen. Toch kwam het er door 
kozijnencowboys en hoge offertes telkens niet 
van. Tot een bouwdepot ze de ideale mogelijkheid 
bood om de houten kozijnen eruit te laten breken. 
Rob: “Bij Op ‘t Hoog namen ze uitgebreid de tijd 
voor ons.”

HET SCHOONOUDERLIJK HUIS
“Bijna twaalf jaar geleden zijn we in het ouderlijk huis van 

Esther gaan wonen. Het huis ligt in Rotterdam-Oost en is 

perfect voor ons: aan de voorkant is er geen verkeer en 

aan de achterkant ligt een park. Heel kindvriendelijk. En we 

wonen vlakbij de A20, waardoor we zo op weg zijn.”

BUURMAN HELPT KANTOORTIJGER
“Ik vond het geen probleem om in het huis van mijn 

schoonouders te trekken, maar het moest wel ons huis 

worden. Dat hebben we mede bereikt door een nieuwe 

keuken te plaatsen en het houtwerk een andere kleur 

te geven. Op een gegeven moment hebben we ook de 

badkamer compleet vernieuwd. Als kantoortijger kan ik dat 

niet zelf. Mijn buurman is heel handig en die heeft me een 

behoorlijk eind op weg geholpen.”

KOZIJNENPLANNEN IN DE IJSKAST
“De meest recente verandering aan ons huis zijn de 

kunststof kozijnen. We wilden het liefst al het houten 

kozijnwerk laten vervangen, maar hadden geen idee wat 

dat zou kosten. Er kwamen geregeld kozijnenboeren 

KLANTEN VERTELLEN
aan de deur, maar dat hielden we af. Uiteindelijk hebben 

we toch de stoute schoenen aangetrokken en zo’n kerel 

uitgenodigd. Uit die offerte kwam een hoog bedrag naar 

voren. Dat konden we niet zomaar bij elkaar sparen, dus 

verdween ons plan in de ijskast.”

GEEN KOZIJNENCOWBOY
“Tot het bericht kwam dat onze rentevaste periode aan het 

aflopen was. We moesten onze hypotheek herzien

en konden een bouwdepot nemen. We wilden echter 

niet met een kozijnencowboy in zee gaan, dus gingen 

we op zoek naar een betrouwbare partij. Op ‘t Hoog nam 

uitgebreid de tijd voor ons en dacht actief mee over de 

verschillende opties. In combinatie met een scherpe offerte 

gaf dat uiteindelijk de doorslag. Door de kunststof kozijnen 

is ons huis meer waard geworden en besparen we op 

stookkosten.”

DE KOMENDE DECENNIA NIET MEER
NADENKEN OVER KOZIJNEN
“Onze grootste zorg waren de reparatiewerkzaamheden 

achteraf. De oude kozijnen werden er compleet uitgesloopt 

en dan staat uw hele huis open. We hadden al geld voor de 

stukadoor opzij gezet, maar dat bleek achteraf niet eens 

nodig. Nu hoeven we de komende decennia niet meer over 

kozijnen na te denken. Ik ben blij dat we uiteindelijk toch 

voor kunststof kozijnen hebben gekozen.”

MEER BEOORDELINGEN LEZEN? 
Kijk op www.ramenfabriek.nl waarom wij al meer dan 

8 jaar op rij de best beoordeelde kozijnleverancier van 

Nederland zijn.

“BIJ OP ‘T HOOG NAMEN ZE 
UITGEBREID DE TIJD VOOR ONS.”
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KEURMERKEN VAN 
ONZE RAMENFABRIEK 

Vereniging Kunststof Gevelelementen
VKG is de brancheorganisatie voor bedrijven die 

kunststof kozijnen en kunststof deuren produceren en 

monteren. Wij voldoen aan de strenge voorschriften 

en kwaliteitseisen van VKG en worden als VKG lid 

herhaaldelijk en onafhankelijk gecontroleerd. Het VKG 

Keurmerk geeft u als klant de garantie dat u een goed 

product koopt, bij een deskundige en betrouwbare 

leverancier. Uw aanbetaling is gewaarborgd en u krijgt 

10 jaar garantie op de productie en montage van uw 

kunststof kozijnen.

Stichting Kwaliteit Gevelbouw
Onze producten en het productieproces staan onder 

voortdurende controle van stichting kwaliteit gevelbouw 

SKG. De elementen worden getest op wind- en 

waterdichtheid, duurzaamheid en deugdelijke constructie. 

Daarnaast certificeert SKG het toegepaste hang- en 

sluitwerk.

Stichting Kwaliteit Gevelbouw
Onze producten en het productieproces staan onder 

voortdurende controle van stichting kwaliteit gevelbouw 

SKG. De elementen worden getest op wind- en 

waterdichtheid, duurzaamheid en deugdelijke constructie. 

Daarnaast certificeert SKG het toegepaste hang- en 

sluitwerk.

Keuring en onderzoek van materialen voor 
openbare werken
Onze gevelelementen zijn voorzien van een KOMO 

attest met productcertificaat. Daarbij worden de eisen 

gecontroleerd die door de regelgeving worden gesteld bij 

toepassing van het product in een bouwwerk. Daarbij zijn 

ook de wijze van verwerking en montage opgenomen.

Conformité Européene
Het doel van de CE-markering is enerzijds het bevorderen 

van de vrije handel binnen de lidstaten en anderzijds het 

waarborgen van de veiligheid voor consument en milieu. 

Ook maakt de CE-markering het eenvoudiger producten 

uit verschillende landen onderling te vergelijken.

Politie Keurmerk Veilig Wonen
Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig gevoel. Het 

zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. 

Woninginbraak en overlast komen nog steeds veel voor. 

Met de producten uitgerust met het PKVW heeft u tot 

90% minder kans op inbraak. Daarom hebben wij ervoor 

gekozen om dit voor de particuliere woningen standaard 

toe te passen op onze producten.
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HELEMAAL NIETS STAAT 
UW PRACHTIGE UITZICHT 
NAAR BUITEN NOG IN DE WEG
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HET IS VOOR ONS 
ESSENTIEEL OM NIET 
OP ONZE LAUWEREN 
TE RUSTEN

In 1734 startte de familie Van Bommel met de 
productie van handgemaakte schoenen. Bijna drie 
eeuwen later staat de negende generatie aan het roer 
van het familiebedrijf. De broers Reynier, Floris en 
Pepijn van Bommel kregen het schoenenvak met de 
pap… uh, schoenlepel ingegoten. 

WAT IS VOLGENS JOU DE GROOTSTE KRACHT VAN 
FAMILIEBEDRIJVEN ZOALS VAN BOMMEL EN OP ‘T 
HOOG?
Reynier: “Sfeer is bepalend. Binnen Van Bommel lopen al heel 

lang dezelfde gezichten rond. We kunnen onze strategie goed 

overdenken en overal rustig de tijd voor nemen. We weten toch 

van elkaar dat we dit nog heel lang gaan doen. Door die werkwijze 

hebben we langdurige relaties opgebouwd met onze klanten en 

leveranciers. De gunfactor tussen alle partijen is hoog.”

HOE BEN JIJ HET BEDRIJF BINNENGEKOMEN?
“Dat was geen groot vooropgezet plan. Tenminste, zo heb ik het 

nooit ervaren. Mijn vader heeft ons altijd bewust op afstand 

gehouden van de zaak. Zo zijn we uit Moergestel verhuisd, zodat 

die afstand ook fysiek aanwezig was. Het was vroeger niet direct 

mijn ambitie om bij Van Bommel te gaan werken, maar in mijn 

achterhoofd wist ik dat die optie er was. Uiteindelijk ben ik op 

natuurlijke wijze het bedrijf ingerold, net als mijn twee broers. 

Gelukkig hebben we die keuze helemaal zelf gemaakt.”

HOE IS HET OM DOOR TE GROEIEN TOT CEO BINNEN 
EEN FAMILIEBEDRIJF?
“Tot nu toe is het een groot en mooi avontuur. We hebben te 

maken met ups en downs, en allerlei uitdagingen. Voor mij is 

het leuke aan ondernemen dat ik me Van Bommel steeds meer 

eigen kan maken. Ik weet hoe de hazen lopen en wie ik moet 

prikkelen om zaken gedaan te krijgen. Als ik een plan heb, kan 

dat een maand later uitgevoerd zijn. Dat krijgt u in andere grote 

organisaties niet zomaar voor elkaar, dan moet zo’n plan eerst 

langs allerlei raden en commissies. Mijn broers en ik weten dat we 

onze ideeën kunnen vertalen naar daadwerkelijke concepten.”

IS HET LASTIG OM ALS EEUWENOUD FAMILIEBEDRIJF 
BIJ DE TIJD TE BLIJVEN?
“Het is voor ons essentieel om niet op onze lauweren te 

rusten. Daarom blijven we investeren in innovaties en in het 

aannemen van goede mensen. Ook zorgen we voor collecties 

die zowel tradities in ere houden als meegaan met de tijd. Het 

schoolvoorbeeld daarvan is de lijn van mijn broer Floris. Het 

is cruciaal om op strategisch niveau de juiste beslissingen te 

maken. Bijvoorbeeld onze eigen winkels in Nederland, België en 

Duitsland. En de volgende stap: een eigen online store.”

VIND JIJ HET ONLINE WINKELEN EEN POSITIEVE 
ONTWIKKELING?
“Het is een ontwikkeling waar we niet meer omheen kunnen. Onze 

online store is een tegemoetkoming aan de eisen van de moderne 

consument. Ik geloof dat we de beleving en goede service die 

mensen van Van Bommel gewend zijn, ook online kunnen bieden. 

We bereiden ons nu al voor op hoe de wereld er over een aantal 

jaar uitziet. Dat doen we onder meer door samen te werken met 

voor-uitstrevende app-ontwikkelaars.”

RAMENFABRIEK OP ‘T HOOG VERZORGDE ALLE 
KOZIJNEN VOOR DE RENOVATIE VAN JULLIE 
BEDRIJFSPAND IN MOERGESTEL. WAAROM HEBBEN 
JULLIE VOOR DEZE GROTE KLUS VOOR OP ‘T HOOG 
GEKOZEN?
“Een belangrijke reden daarvoor is dat Op ‘t Hoog net als Van 

Bommel een familiebedrijf met haar wortels in Moergestel is. 

Ik vind het ook een grote plus dat ze alle kozijnen in hun eigen 

fabriek maken. Vanaf het moment dat ik de show-room bij Op ‘t 

Hoog binnen liep, voelde ik dat het goed zat. Het hele vervolg-

proces was op vertrouwen gebaseerd en dat vertrouwen is niet 

geschaad. Tijdens de montage van de kozijnen hebben zich naar 

mijn weten geen complicaties voorgedaan”.

STAAT BIJ VAN BOMMEL DE VOLGENDE GENERATIE 
ALWEER TE TRAPPELEN?
“De oudste van de vijf kinderen is mijn dochter van vier. Het duurt 

dus nog wel even voordat de nieuwe generatie opstaat. Als ze 

überhaupt willen, natuurlijk. Mijn broers en ik werken niet alleen 

samen, maar we trekken ook privé veel met elkaar op. We hebben 

het er dan wel eens over hoe we onze kinderen wel of niet willen 

stimuleren om tot het familiebedrijf toe te treden. Volgens mij is 

de manier waarop onze ouders het hebben aangepakt de juiste: 

de kinderen zo vrij mogelijk laten in hun keuze. Al is Van Bommel 

wel een stuk bekender dan toen wij jong waren, dus dat zal nog 

een hele kluif worden. Weer een nieuwe uitdaging!”

ONZE SAMENWERKING 
MET OP ‘T HOOG IS VOLLEDIG OP VERTROUWEN GEBASEERD

34

In 1734 startte de familie  
Van Bommel met de productie 
van handgemaakte schoenen. 
Bijna drie eeuwen later staat 
de negende generatie aan het 

roer van het familiebedrijf.  
De broers Reynier, Floris en 

Pepijn van Bommel kregen het 
schoenenvak met de pap… uh, 

schoenlepel ingegoten. 

Reynier van Bommel: 

“Onze samenwerking met  
Op ‘t Hoog is volledig  

op vertrouwen gebaseerd.”

Sfeer is 
bepalend

Reynier van Bommel: 
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Gunther: “Vroeger 

werden bijna alle 

 kozijnen van hout 

gemaakt. Tegenwoordig 

zijn kozijnen ook 

verkrijgbaar in kunststof 

en aluminium. Kunststof 

kozijnen zijn in de loop 

der jaren enorm populair 

geworden. Dit komt 

omdat ze zeer onder-

houdsarm zijn, perfect 

isoleren en tegenwoordig 

de uitstraling hebben 

van houten kozijnen, 

maar lang niet de prijs 

van aluminium kozijnen. 

U koopt een kunststof 

kozijn dus allang niet 

meer enkel vanwege 

de praktische eigen-

schappen.”

Gunther: “Nee, in de 

meeste gevallen bent u 

zelfs goedkoper uit. Hout 

wordt steeds duurder en 

de kozijnen dienen om 

de drie tot vier jaar 

onderhouden te worden. 

Schuren, verven, lakken, 

het hele rataplan. Kunst-

stof kozijnen kunnen 

levenslang meegaan. 

Het enige wat u hoeft 

te doen aan onderhoud 

is het schoonmaken 

van de kozijnen en het 

smeren van het hang- 

en sluitwerk.’’

Berrie: “Wij kunnen 

kunststof kozijnen zo 

maken, dat ze amper te 

onderscheiden zijn van 

houten kozijnen. Dit 

doen we door een folie 

met houtnerfstructuur 

aan te brengen en door 

de lasverbinding aan 

te passen. Bij kunst-

stof  kozijnen is deze 

ver binding normaal 

 gesproken schuin en bij 

houten kozijnen recht. 

Op ‘t Hoog kan des-

gewenst ook kunststof 

kozijnen een rechte 

 verbinding geven,

waardoor ze nog meer 

de uitstraling van houten 

kozijnen krijgen.”

Gunther: “Houd bij het 

vergelijken van offertes 

een aantal zaken in uw 

achterhoofd. Ten eerste 

de betrouwbaarheid van 

de leverancier. Check 

of de leverancier is 

aangesloten bij branche-

vereniging VKG en of hij 

over andere keurmerken 

beschikt. Op ‘t Hoog is lid 

van de VKG en beschikt 

verder over de keur-

merken: KIWA, KOMO, 

SKG, PKVW en CE. 

Let bij het naast elkaar 

leggen van de offertes 

ook op dat u geen appels 

met peren vergelijkt. 

Kijk bijvoorbeeld of er 

gebruikgemaakt wordt 

van dezelfde materialen 

en montagecondities.

Berrie: “Het grootste 

voordeel is dat we het 

hele proces in eigen hand 

hebben en we dus streng 

kunnen toezien op de 

hoge kwaliteit van het 

eindproduct. Ook de ver-

koop, montage en service 

worden volledig uitge-

voerd door onze eigen 

mensen. Hierdoor zijn 

de lijnen extreem kort en 

heeft u in principe maar 

één contactpersoon.”

Waarom 
kunststof 
kozijnen in 
plaats van 
houten of 
aluminium 
kozijnen?

Ik vind 
kunststof 
kozijnen 
praktisch, 
maar het 
uiterlijk van 
hout mooier. 
Is dat op te 
lossen? 

Waarom 
is het een 
voordeel 
dat Op ‘t Hoog 
een eigen 
fabriek heeft? 

Zijn 
kunststof 
kozijnen 
duurder dan 
houten of 
aluminium 
kozijnen?

Ik heb bij 
meerdere 
leveranciers 
offertes 
opgevraagd. 
Hoe kan ik 
deze het beste 
vergelijken?

Dagelijks beantwoorden we veel vragen 
over kunststof kozijnen. Logisch, want 
het nemen van kunststof kozijnen moet een 
weloverwogen keuze zijn. Daarom een 
bundeling van de meest gestelde vragen, 
met antwoorden van onze kozijnenexperts.

De kozijnenexperts
Berrie Wolfs - productieleider
Gunther Romijn - service

VRAAG &
ANTWOORD

Berrie: “Bij een woonhuis 

van gemiddelde omvang 

zijn we ongeveer een 

(kleine) werkweek bezig. 

Natuurlijk is dit per 

situatie verschillend. 

Er zijn namelijk nogal 

wat variabelen, zoals

het aantal ramen en 

de bereikbaarheid van 

de woning. Uiteraard 

gebeurt alles altijd in 

overleg met de klant 

en proberen we de 

montageduur zo kort 

mogelijk te houden.’’

Berrie: “Onze mede-

werkers zijn erin 

getraind om kleine 

 beschadigingen snel te 

herstellen. Hierdoor 

 kunnen we beschadig-

ingen ter plekke oplossen 

en is er na reparatie 

vrijwel niets meer van 

te zien. Bij inbraak 

of brandschade is er 

vaak sprake van grote 

beschadigingen. In dit 

geval worden er door 

ons, onafhankelijk van 

de schade, onderdelen 

of volledige elementen 

vervangen.’’ 

Gunther: 

“Ramenfabriek 

op ’t Hoog geeft 

standaard tien jaar 

garantie op fabricage, 

montage en service.”

Gunther: “Doordat onze 

kozijnen en renolitfolies 

100% weekmakervrij 

zijn, zijn deze gega-

randeerd kleurecht en 

kunnen ze alle weers-

invloeden moeiteloos 

aan. Uiteraard hebben 

kozijnen wel onderhoud 

nodig om vuilverkleu-

ring en uitdroging te 

voorkomen. Hierbij 

moet u denken aan het 

reinigen van de kozijnen 

met een allesreiniger en 

het jaarlijks smeren van 

het hang- en sluitwerk. 

Zo houdt u de kozijnen 

in optimale conditie en 

gaan deze moeiteloos 

jarenlang mee. ”

Zijn kunststof 
kozijnen 
bestand tegen 
de invloeden 
van de natuur 
of verkleuren 
ze snel?

Is het niet 
heel lastig 
om kunststof 
kozijnen te 
repareren?

Hoe lang 
is een 
montageploeg 
bezig met het 
vervangen 
van houten 
kozijnen voor 
kunststof 
kozijnen?

Hoe lang is 
jullie garantie 
op kunststof 
kozijnen?

9 veelgestelde 
vragen over 
kunststof kozijnen

STAAT UW VRAAG 
ER NIET TUSSEN?

Bel onze experts op 

0800-0047 

of stel uw vraag via 

ramenfabriek@opthoog.nl
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RAMENFABRIEK 
Industrieweg 20

5066 XJ Moergestel

KOZIJNEN BELEVINGSCENTRUM 

MOERGESTEL
Sonman 32

5066 GJ Moergestel

SHOWROOM DE MEERN
Gessel 3

3454 MZ De Meern

SHOWROOM PURMEREND
Newtonstraat 44

1446 VR Purmerend

CONTACT
0800 00 47

ramenfabriek@opthoog.nl

www.ramenfabriek.nl 

KOMT U OP BEZOEK 
IN ONZE SHOWROOM?

HOOG MAGAZINE
Niets uit deze uitgave mag zonder

voorafgaande instemming van de 

uitgever worden overgenomen. Wij 

accepteren geen aansprakelijkheid 

voor eventuele onjuistheden en/of 

zetfouten.
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