
Raam- en deursysteem

Het Wymar kozijnsysteem 
dat u en uw omgeving 

een harmonieus design biedt.

k u n s t s t o f  r a m e n  e n  d e u r e n

Wymar, voor een leven lang comfort
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Raam- en deursysteem: S 3000
Kenmerken 

 Profielbreedte van 70 mm (ramen 
en deuren) en 114 mm (kozijnen) 
voor verhoogde performantie 
in thermische en akoestische 
isolatie

 5 inwendige kamers

 brede naar buiten toe schuine 
watergoot (292 mm2)

 beglazing tot 45 mm mogelijk 
(zonder hulpprofielen)

 slanke profielen waardoor meer 
lichtinval

 moderne afrondingen

 ingerolde meelasbare dichtingen 
(zowel voor glas als aanslag)

 glaslat met gecoëxtrudeerde 
dichting passend bij het profiel

 gegalvaniseerde modulaire 
stalen versterkingsprofielen

 hulpprofielen modulair aan onze 
diverse kozijnsystemen

Elk bouwkundig ontwerp kenmerkt 
een eigen karakter. Met dit gegeven 
zijn de designers en engineers bij 
WYMAR aan de slag gegaan om 
voor u het S3000   -  kozijnsysteem 
te ontwikkelen.
Het S3000  systeem is een 
uitkomst geworden voor :

- architecten
- bouwondernemingen
- vastgoedbeheerders
- woningbouwcorporaties
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Met deze hoogwaardige 
thermische isolatie bespaart 
u op uw energierekening 
en met een verhoogde 
akoestische  isolatie  blijven 
hinderlijke buitengeluiden 
buiten uw bereik.

Onderhoud:
Onze kozijnen staan bloot 
aan strenge klimatologische 
en milieu-onvriendelijke om-
standigheden. 
De profi elen zijn gefabriceerd 
uit hoogwaardige componen-
ten, zijn kleurecht en stootvast. 
Het kostbare en tijdrovende 
schilderwerk behoort tot het 
verleden. 
Het Wymar     S300   -systeem 
biedt u tientallen jaren 
een onderhoudsvrij kozijn. 
Tijdens het reinigen van uw 
glas neemt u ook eenvoudig 
de kozijnprofi elen af en alles 
fonkelt weer als nieuw.

Inbraakwerendheid:
Onderdeel van het Politie 
Keur Veilig Wonen is 
inbraakwerendheid van uw 
ramen en deuren. Het Wymar    
S3000-  systeem voldoet 
ruimschoots aan deze norm.

Ventilatie:
Een gezond binnenklimaat 
verkrijgt men door ventilatie. 
In het Wymar   S3000     
systeem zijn buiten de nor-
male draai-, draaival-, tuimel, 
schuiframen en deuren ook 
ventilatieroosters, suskasten 
e.d. standaard toepasbaar. 
Dit geldt ook voor rolluiken, 
zonweringsystemen en insec-
tenhorren.

Milieu:
Kunststof kozijnen hebben 
een levensduur van tientallen 
jaren. Daarnaast zijn kunst-
stof kozijnen milieuvriendelijk 
en 100% recycleerbaar 
gecontroleerd door SR VKG 
(Stichting Recycling VKG). 
Het PVC kozijnmateriaal 
wordt al vele jaren in een 
recyclingskringloop opgeno-
men.

Het Wymar raam- en deur-
systeem S3000-Nl omvat een 
breed assortiment hightech 
kozijn, raam- en deurprofi elen 
die door een uitgekiend 
specifi ek ‘Hollands’ design 
voldoen aan de strengste 
eisen waaraan een modern 
raamsysteem moet voldoen.
Dit hoogwaardige kozijnsys-
teem is volledig ontworpen 
voor de typisch Nederlandse 
bouwstijlen en hierdoor per-
fect toepasbaar voor zowel 
moderne als klassieke archi-
tectuur.
Hiermee biedt Wymar u 
een modern, traditioneel 
en toonaangevend kozijn-
systeem.

Nieuwe eisen in de bouw-
voorschriften dwingen ons 
tot fabricage van grotere 
elementen.
Door toepassing van extra 
staalversterkte profi elen kun-
nen deze aanpassingen moei-
teloos doorgevoerd worden 
zonder dat deze ten koste 
gaan van het ‘Hollandse 
karakter’.

Bij elke nieuwbouw, verbouw 
of renovatie kan ongeacht 
de architectonische stijl het 
S3000-   systeem toegepast 
worden. 
Hierdoor ontstaat steeds een 
harmonieuze oplossing voor 
u èn uw omgeving.

Isolatie:
Kunststofprofi elen kenmer-
ken zich door de hoge 
isolatiewaarden ten opzichte 
van andere kozijnsystemen.
De S3000 -Nl kozijnprofi elen 
zijn opgebouwd uit meer-
dere kamers en voorzien van 
hoogwaardige dichtingspro-
fi elen. Hierdoor garandeert 
het systeem u optimale 
thermische en akoestische 
isolatie.

Brandveiligheid:
Kunststofprofi elen zijn zelf-
dovend en daardoor veilig 
bij brand. Tevens bestaat 
er geen brandbevorderende 
werking en is er geen ver-
hoogde dioxinewaarde of 
uitstoot van andere giftige 
stoffen bij brand.

Basic:
Naast de witte standaard kleur
(RAL±9016) bieden wij u een
basismateriaal in een lichte 
crème kleur (RAL ±9001). 

Houtnerf en kleuren:
Traditionele kleuren en een 
‘hout-look’ biedt WYMAR 
met profi elen die voorzien 
zijn van een houtnerfreliëf.

Color-line:
Als je liever zelf je kleur kiest, 
dan is Color-line de ideale 
oplossing: esthetisch, de 
ruimste keuze kleuren en 
perfect afgewerkt.

Een hightech gevelsysteem

±RAL 9016 ±RAL 9001

gegranuleerd

noteboom

kerselaar

gouden eik

donkere eik

mahonie

donkerbruin

              medium

zuiver wit (±RAL 9010)

crème-wit (±RAL 9001)

zilvergrijs (±RAL 7001)

kwartsgrijs (±RAL 7039)

antracietgrijs (±RAL 7016)

antracietgrijs (±RAL 7016)

wijnrood (±RAL 3005)

dennengroen (±RAL 6009)

staalblauw (±RAL 5011)
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Wymar, voor een leven lang comfort

Uw kunststof kozijnspecialist 

  State-of-the-art procédé voor het aanbrengen van een hoogwaardige coating    
     op Wymar kunststof raam- en deursystemen

 Steeds toegepast op gelaste kaderelementen

 Intelligent vernieuwen in het belang van de architect én de eindklant
  hoogwaardige tweecomponenten coating
  de speciale coalescentietechniek garandeert de hechting
  matsatijnen glans met fi jne korrelstructuur
  onbeperkte keuze aan kleuren: zelfs meer dan het RAL-gamma: 
    wij produceren uw specifi eke kleur!
  krasvast en onderhoudsvriendelijk
  lasnaden perfect uitgevoerd in dezelfde coatingkwaliteit (geen retouchewerk)
  exclusief van toepassing op alle Wymar profi elsystemen
  de coating voldoet aan de qualicoat voorschriften

 Integrale kwaliteitscontrole
    door SGS-AXAMED

 V
U

: 
S

. 
C

ar
pe

nt
ie

r 
- 

B
ru

gs
tr

aa
t 

27
 -

 B
-8

72
0 

O
es

el
ge

m
 -

 B
el

gi
ë 

  
08

02
12

15
-S

30
00

H
ol

l.

                    een vernieuwend concept in 
kunststof ramen en deuren

member of

k u n s t s t o f  r a m e n  e n  d e u r e n

Headquarters

WYMAR International
BRUGSTRAAT 27
B-8720 OESELGEM
BELGIUM
Tel.:  ++32(0)9/388.95.71
Fax:  ++32(0)9/388.64.95
info@wymar.com
www.wymar.com

-KOMO productcertificaat Wymar-profielen
 van ongeplasticeerd PVC
-KOMO Attest Wymar gevelelementen
-KOMO Attest Inbraakwerende Wymar
 gevelelementen

   Nieuwe mogelijkheden die uw vakmanschap laten tonen:
 perfect integreren van sierlijsten en sierpanelen
 gepolijste hoeken en decoratieve uitfrezingen
 oog voor detail en afwerking!
gepolijste hoeken en decoratieve uitfrezingen


