Zorgeloos woongenot
Ramen en deuren bepalen de uitstraling van uw huis, hebben
een grote invloed op de sfeer en bieden comfort. Het is meer
dan alleen het afsluiten van een opening en bij Vermaas
begrijpen we dat.
Door onze ruime ervaring en het continu innoveren garanderen we
een betaalbaar assortiment van hoogwaardige kwaliteit voor zorgeloos
woongenot. Met aluminium haalt u een krachtig en duurzaam materiaal
in huis. Met hout kiest u voor een natuurlijke uitstraling en met glas voor
minimalisme.
Er is meer. De mogelijkheden zijn oneindig en voor vrijwel elk idee en
budget hebben we een oplossing. Van standaard- tot maatwerk en van
nieuwbouw tot renovatie. Bovendien kunnen we alles voor u installeren en
wordt u bijgestaan door een van onze bouwkundige projectleiders. Kom in de
stemming en laat u inspireren door mogelijkheden en onze referenties.
Bezoek ook eens onze website voor meer referenties en technische
informatie van onze producten. Of test het assortiment in onze showroom
aan de Weg naar Welgelegen. We denken graag met u mee over wat het
beste bij u past.
www.vermaasnv.com
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v e r maa s h o u t
Vermaas heeft met de overname van timmerfabriek
NEKO in 2012 een aanwinst in zijn aanbod van ramen en
deuren. Naast glas en aluminium levert Vermaas ook
uw houtwerk op maat en compleet afgewerkt vanuit de
timmerfabriek op Curaao.

Met de aanschaf van verschillende machines en een spuitinstallatie
is het productieproces grotendeels geautomatiseerd en daarmee
compleet en efficient. Handmatig afhangen in het werk is verleden
tijd. De CNC machine zorgt dat uw ramen en deuren op de
millimeter nauwkeurig geproduceerd en afgehangen worden.

Kwaliteit
Met (hard)houten ramen en deuren van Vermaas kiest u voor een
goed werkend en stijlvol product. We gebruiken degelijk Europees
hang- en sluitwerk en produceren uw ramen en deuren met oog
voor detail en afwerking. En dat maakt nou net het verschil. Het
houtwerk wordt vervaardigd uit eerste klas meranti met het FSCkeurmerk (verantwoord bosbeheer).

compleet product
Al onze ramen en deuren worden voorzien van degelijk hang- en sluitwerk en de nodige afdichtingen. Zo worden alle openslaande ramen en
deuren geleverd met aanslagrubber in het kozijn voor een goede en luxe
sluiting. De schuif en vouwdeuren worden voorzien van borstels.
Een ruime keuze aan glas leveren we vanuit onze eigen glasafdeling.
Daarnaast verzorgen we graag de installatie voor u.

S t a n d aa r d h o u t ma t e n
Om u een snelle levertijd en scherpe prijs te kunnen garanderen werkt
Vermaas met standaard houtmaten. Deze houtmaten zijn toepasbaar
bij de meest voorkomende situaties en stijlen op de eilanden. Vraag ons
naar de standaard details of mogelijkheden bij afwijkende houtmaten.

Spuitwerk
Met de juiste behandeling en goed onderhoud gaat uw houtwerk lang
mee. Bovendien heeft hout als voordeel dat u de kleur simpelweg met

voordelen
Natuurlijk materiaal met karakter

een laagje verf kunt veranderen. Bij Vermaas kunt u kiezen voor het af

Compleet product

fabriek spuiten van uw houtwerk.

Ruime keuze
Maatwerk

We leveren onze ramen en deuren optioneel gespoten in een dekkende

Verfbaar en kleine beschadigingen zijn eeoudig weg te werken

laag grondverf, afgelakt in een kleur naar keuze of een transparante

Duurzaam hardhout met FSC keurmerk

behandeling.

d r aaiRam e n e n d e u r e n
Hout heeft een warme, natuurlijk uitstraling en biedt veel
mogelijkheden. Zo wordt er regelmatig gekozen voor ramen en deuren in traditionele, monumentale stijl maar ook
met een moderne en strakke uitstraling.

We hebben verschillende uitvoeringen die vrijwel eindeloos gecombineerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan openslaande ramen in
combinatie met beweegbare shutters. Of wat dacht u van privacy door
shutters aan de buitenzijde en glasramen aan de binnenzijde?
Maar er is meer. We denken graag met u mee over de mogelijkheden
van onze producten in uw specifieke situatie.
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s c h u i f Ram e n e n d e u r e n
Het schuifraam of deur is populair op de eilanden en dat is niet
voor niets. Het voordeel van een schuifdeur is dat u geen rekening hoeft
te houden met de uitzwaai van de deur. U bespaart daarmee ruimte.
Daarnaast maakt het een ruimte gevoelsmatig groter en de overgang
van binnen naar buiten verdwijnt.
Ondanks het enorme gewicht laten onze schuifdeuren zich eenvoudig
bewegen. Dit is dankzij de RVS gelagerde loopwielen die ook na jaren
gebruik blijven rollen. De deuren dichten we af met borstels.

v o u w Ram e n e n d e u r e n
Met een vouwraam of deur kunt u de maximale breedte van de opening
naar buiten benutten. Een houten vouwdeur van Vermaas loopt licht,
oogt luxe en is aantrekkelijk geprijsd. Ze hangen in een bovenrail en
worden aan de onderzijde slechts geleid. Hierdoor krijgt u een minimale
drempel tussen binnen en buiten. Vouwramen en deuren van Vermaas
worden afgedicht met borstels.
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S h u t t e r r am e n
Louvres of shutters zijn bijzonder populair op de Caribische eilanden. Doordat luchtstroom en licht makkelijk te
controleren is, zijn ze ideaal voor ons klimaat. Bij hardhouten shutterramen denken we op de eilanden al snel
aan het traditionele type. Maar er is meer. Naast de traditionele beweegbare en vaste shutters heeft Vermaas een
moderne variant ontwikkeld die voldoet aan de hedendaagse wensen.

| HOUT |

Vaste shut ters
De traditionele shutters zijn eveneens leverbaar in een vaste
uitvoering in ramen en deuren. Dit type wordt vaak toegepast
bij ruimtes waar permanente ventilatie gewenst is of als privacy en zonwering. Er is keuze uit 2 modellen; de traditionele of
een recht model met een modernere uitstraling.

T r a d i t i o n e l e s h u t t e r r am e n
De traditionele shutterramen worden op de eilanden veel
toegepast en met name gekozen voor de warme en caribische
uitstraling. Zo worden ze voorgeschreven bij monumentale
panden, maar ook gebruikt in nieuwbouw woningen.
De traditionele shutterramen worden vaak geleverd
met beweegbare shutters in kozijn, waarbij de lamellen
beweegbaar zijn. Daarnaast kunt u kiezen voor beweegbare
shutters in een raamvleugel, zodat u naast het bewegen van de
lamellen ook het gehele raam kunt opendraaien.

H K M S h u t t e r r am e n
Het HKM shutterraam onderscheidt zich door het
moderne design met brede lamellen. Maar met
name het solide bedieningsmachanisme met hendel
en 3 gefixeerde standen maakt dit raam uniek. In
combinatie met de afdichting door borstels aan de
zijkanten en afdichtingrubbers tussen iedere lamel is
het raam goed afsluitbaar. De hardhouten lamellen
zijn 20mm dik en stevig gefixeerd in het kozijn.
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binnendeuren
Op zoek naar een goede en betaalbare binnendeur?
Vermaas levert volledig massieve binnendeuren met een
hoogwaardige afwerking tegen een aantrekkelijke prijs.
De standaard binnendeuren worden compleet geleverd met
hardhouten kozijn (70x45) en hang- en sluitwerk. De kozijnsponning is
voorzien van een rubber zodat de deur aangenaam sluit.
De standaard deur is leverbaar in 830x2115mm en 830x2315mm.
Inclusief kozijn 895x2152mm en 895x2352mm. Heeft uw deur andere
afmetingen? Vraag ons naar de mogelijkheden.

voordelen
Bespaar tijd en geld
Uit voorraad leverbaar
Compleet afgehangen en optioneel met grondbehandeling
Eeoudige installatie
Scherpe prijs
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R A M EN EN DEUREN
flexibel
U kunt bij ons terecht voor een op maat gemaakte
oplossing voor al uw wensen. Draairamen en deuren
produceren we in onze fabriek op Curacao waardoor
we erg flexibel zijn. We hebben verschillende
uitvoeringsmogelijkheden die u naar wens kunt
uitbreiden, combineren en koppelen. Zowel naar binnen
als naar buiten draaiend en draaikiep. Welke uitvoering
past het beste bij uw smaak en bouwstijl?

K W A L I TE I T
De weldoordachte profielsystemen van AluK zijn Europese
kwaliteitsproducten, gemaakt van duurzaam aluminium en
voorzien van een dikke moffellaag. Standaard op voorraad
in wit (RAL 9010) en grijs (RAL 9006), maar leverbaar
in elke RAL-kleur en afwerking. De meegeleverde
sloten, deurgrepen en scharnieren zijn van roestvrij
staal of aluminium. Naast functionaliteit, kwaliteit en
duurzaamheid is ook hierbij gedacht aan vormgeving.
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EEN GREEP U I T DE M OGEL I J K HEDEN

Schuifdeur met vast deel links of rechts

Schuifdeur met 2 vaste delen

Ramen en deuren van Vermaas zijn op verschillende manieren te combineren en koppelen. Dit kan qua type raam of deur,
maar ook materiaal. Zo zijn onze hardhouten deuren te combineren met een aantal van onze aluminium systemen.
Ram e n e n d e u r e n o p maa t

Schuifdeuren

Ramen zijn volgens onderstaande uitvoeringsmogelijkheden te

We kunnen uw schuifdeur zo breed maken als u zelf wilt. Uitvoerbaar

combineren en koppelen naar uw wens. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen

met een vast deel links, rechts of aan beide kanten. Maar ook met alle

voor een dubbel- of enkelraam met ernaast een vast raam of zelfs

delen beweegbaar of weggewerkt in een pocket.

Deur met beweegbare louvres

Schuifdeur met 2 pockets

een shutterraam.
Openslaande deuren zijn net als de ramen te combineren en

S h u t t e r r am e n

koppelen. Neem een maximale breedte van 1000mm per beweegbaar

Louvre ramen zijn koppelbaar en te combineren met verschillende

deel als uitgangspunt. Dus bijvoorbeeld een enkel raam / deur van

van onze ramen en (schuif)deuren. Daarnaast zijn onze openslaande

maximaal 1000mm breed of een dubbel raam / deur van maximaal

deuren ook uit te voeren met een shutterraam in de deur in plaats van

2000mm breed.

een glas paneel.

Deur met glas of trespa

Schuifdeur met alle delen beweegbaar

Schuifdeur met 1 pocket

Enkele deur met zijlicht(en)

Saja ku Djeki - Boerendeur

Dubbele deur met zijlichten louvres

Vast raam

Dubbele deur met
top- en zijlichten

Enkele deur
met zijlicht(en)

Voorbeeld combinatie

Enkele deur
met zijlicht(en)

Voorbeeld combinatie

	
  

Voorbeeld combinatie

Voorbeeld combinatie

Staat uw idee er niet bij?
Vraag onze medewerkers
naar de mogelijkheden bij
uw situatie.
Bel +5999 4628484 of mail
sales@vermaasnv.com.
Openslaand raam
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Valraam

	
  

Uitzetraam

	
  

Voorbeeld combinatie

Enkele deur naar buiten
of binnen draaiend

s c h u i f r am e n e n d e u r e n
b l ijv e n d r o l l e n
Met een schuifraam of deur van Vermaas haalt u een opvallend soepel rollende deur in
huis. Ook na jaren gebruik. In combinatie met de mogelijkheid tot grote afmetingen zal deze
schuifdeur u niet onopgemerkt voorbij gaan. Uitvoerbaar met een vast deel links, rechts of
aan beide kanten. Maar ook met alle delen beweegbaar of weggewerkt in een pocket.
De schuifdeuren worden door ons op maat gemaakt in alle gangbare afmetingen, maar
ook voor openingen tot meer dan 10 meter breed. Standaard op voorraad in wit (RAL
9010) en grijs (RAL 9006), maar leverbaar in elke RAL-kleur en afwerking.

Schuifhorren
Om ongewenste insecten buiten te houden kunnen we uw schuifraam of deur optioneel
voorzien van een schuifhor. Deze is toe te passen bij een bepaald aantal uitvoeringen.
Vraag ons vrijblijvend naar de mogelijkheden.

voordelen:
Opvallend soepel rollende schuifdeur

o p va l l e n d
soepel rollende
schuifdeur.

Grote afmetingen mogelijk
Vrijwel geheel uit het zicht in pocket uitvoering
Aluminium systeem, zonder limiet in aantal panelen
Verschillende RAL kleuren leverbaar
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v o u w r am e n e n d e u r e n
Creeer ruimte en maak van uw porche en tuin het verlengstuk van de
woonkamer of keuken.De vleugels van vouwdeuren vouwen samen,
waardoor u de scheiding tussen binnen en buiten kunt laten verdwijnen.
Er ontstaat een bijna 100% opening van de woonruimte naar buiten. Meer
licht, meer lucht en meer ruimte! Gesegmenteerd, vanuit het midden te
openen en met een loopdeur. Onze vouwdeuren worden op maat gemaakt
en zijn aan vrijwel iedere situatie en wens aan te passen.

voordelen:
Vergroot de woonruimte
Minimale ruimte nodig als de deur samengevouwen is
Aluminium systeem, zonder limiet in aantal panelen
Verschillende RAL kleuren leverbaar

| ALUMINIUM |

s h u t t e r r am e n
Louvres of shutters zijn bijzonder populair op de
Caribische eilanden. Doordat luchtstroom en licht makkelijk
te controleren is, zijn ze ideaal voor ons klimaat. Bovendien
bieden ze privacy en extra veiligheid. Shutters van het merk
Technal zijn stijlvol en functioneel.

veiligheid
Technal shutters bieden meer veiligheid dan standaard ramen. Zelfs als
het glas gebroken is blijft het raam veilig. Om het extra te versterken
kunnen we ieder shutterblad voorzien van anti doorzaag staven. Deze
geeft naast de inbraak vertragende werking ook meer gerustheid bij een
orkaan of storm.

comfort
De solide handgreep zorgt voor een eeoudige bediening van de
shutterbladen en met de 2 of 4 openingsstanden tot 80° is de natuurlijke
ventilatie en lichtial naar wens regelbaar. Om ongedierte buiten te houden
zijn de shutters uitvoerbaar met een uitneembaar horren.

Design & toepassing

s t a n d aa r d

Shutters maken we voor u op maat en bestaan uit een aluminium frame met louvers

afmetingen

van glas of aluminium. Door de vele uitvoeringsmogelijkheden zijn ze toepasbaar in

louvers

zowel de woning- als utiliteitsbouw van moderne tot klassieke bouwstijlen. Technal
shutters zijn goed te combineren met onze ramen en deuren van het merk AluK.

Frame

Hoogte

3

469 mm

4

604 mm

dus ideaal voor kleine tot grote oppervlaktes met de mogelijkheid om glas en

5

739 mm

aluminium te combineren in één raam.

6

874 mm

7

1009 mm

8

1144 mm

9

1279 mm

10

1414 mm

aluminium

glazen

aluminium

shutters

shutters

en glazen shutters

Leverbaar in alle gewenste RAL-kleuren en maten, voor zover technisch te
construeren. We hebben wit (RAL 9010) standaard op voorraad. Koppelbaar en

K W A L I TE I T
Het Safetyline Louver systeem van Technal onderscheidt zich vooral door het innovatieve ontwerp en de betrouwbaarheid van het (bedienings)systeem. Ontworpen in
Frankrijk door Technal, onderdeel van één van de grootste leveranciers van Europa
op het gebied van aluminium raamsystemen. De ramen worden in onze fabriek op

11

1549 mm

Curacao op maat geproduceerd en afgestemd op uw wensen. De aluminium onder-

12

1684 mm

13

1819 mm

14

1954 mm

15

2089 mm

* Shutter ramen zijn verbonden aan

Functioneel én stijlvol

16

2224 mm

standaard hoogtematen met een interval

Extra veiligheid en comfort

17

2359 mm

Europese kwaliteit, geproduceerd op Curaçao

18

2494 mm

delen zijn voorzien van een dikke moffellaag.

voordelen:
Maatwerk

van 135mm. We produceren de ramen
opmaat tot een maximale breedte van
1000mm per deel.

EEN FR I SSE K I J K
OP V ENT I L A T I E
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H K A R A M EN

V o o r d e l e n i n g e b r u ik
Stevig en prettig in gebruik. Bijna 100% ventilatie in tegenstelling tot
schuiframen, waar altijd sprake is van overlap. Gemakkelijk schoon te

Aluminium ramen en deuren hebben niet overal ter wereld
dezelfde vereisten. Vaak zijn ze voor Curaçao onnodig
zwaar of voldoen ze niet aan ons tropisch klimaat. Na jaren
van onderzoek is Vermaas erin geslaagd een raam te
ontwikkelen speciaal voor Curaçao. HKA is het enige merk
aluminium ramen dat is afgestemd en getest op het lokale
klimaat en bovendien direct leverbaar uit voorraad voor
een vriendelijke prijs.

houden, ook op de hogere verdiepingen.

HKA ramen komen qua maat vaak volledig overeen met de ramen

P r ij s - k w a l i t e i t v e r h o u d i n g

van andere merken die momenteel op het eiland worden gebruikt.

Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met zowel de kwaliteit als de

Daarmee zijn deze ramen dus een probleemloos alternatief voor de

prijs. U bespaart op eventuele installatiekosten doordat u deze ramen

vervanging van uw oude of gebroken opschuif- en draairamen.

eeoudig zelf kunt installeren. De ramen worden geleverd inclusief hang-

Flexibiliteit
Ruime keuze aan combinaties. Verkrijgbaar in enkele of dubbele
uitvoering. Keuze tussen rechts- en linksdraaiende ramen of
uitzetramen. De HKA serie is door zijn uiterlijk en fraaie afwerking
uitstekend te combineren met deuren en/ of ramen van het merk AluK
en onze vouwdeuren.

en sluitwerk en de benodigde bevestigingsmiddelen.

Kwaliteit
Speciaal ontworpen, ontwikkeld en getest voor het klimaat op

Ov e r i g e s p e c i f i c a t i e s

Curaçao. Duurzaam, gemaakt van hoge kwaliteit aluminium en

Gemaakt van 1,4mm dik aluminium, gemoffeld in wit. HKA ramen

voorzien van een dikke laag poedercoating. De ramen worden

worden geleverd met 4mm grijs antisun glas. De scharnieren zijn van

uitgevoerd met deugdelijk beslag.

roestvrijstaal met frictie-afstelling.

BET A A LB A RE K W A L I TE I T U I T V OORR A A D LE V ERB A A R

Uitzetramen

Enkele ramen

Dubbele ramen

648 x 635

648 x 950

915 x 950

915 x1262

788 x 635

788 x 950

1194 x 950

990 x 1262

648 x 1262

1324 x 950

1194 x 1262

788 x 1262

1324 x 1262
*Ook verkrijgbaar op maat.

| glas |
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G l az e n d e u r e n
Glazen deuren zijn elegant en exclusief voor thuis of op de zaak. Ze geven licht en
ruimte. De keus is ruim en u kunt de deuren geheel naar wens samenstellen. We
maken altijd gebruik van gehard glas om snelle breuk en scheuren te voorkomen.
Vermaas heeft alles op het gebied van hang en sluitwerk. Scharnieren en
handgrepen tot en met vloerpotten, buisgrepen en sloten voor bijvoorbeeld
winkelpuien.

hard glas

Li c h t e n r u im t e
We helpen u graag bij uw keuze voor een deur die perfect past bij uw stijl en

g l az e n b a l u s t r a d e s

situatie. Glazen deuren leveren we op maat, in verschillende glasdiktes en in zowel

Transparant staat voor ruimte. Voor een

draai- als schuifsystemen. Het glas is verkrijgbaar in blank, gekleurd en/of mat

gevoel van ruimte. Balustrades van Vermaas

ge-etst glas. Bij het mat ge-etst glas kunnen we optioneel een clearshield coating

bestaan voor het grootste deel uit glas.

aanbrengen om vingerafdrukken en vuilaanslag te voorkomen. Hardglazen

Daardoor zijn ze duurzaam en onderhouds-

deuren van Vermaas zijn geschikt voor intensief gebruik.

arm. We passen ze toe in woning- en utiliteitsbouw. Bij het plaatsen van een glazen

Volglas schuif- vouwdeur

balustrade staat veiligheid voorop. Het glas

Volglas schuif- vouwdeuren zorgen ervoor dat u maximaal kunt genieten van uw

dat wij toepassen is gehard, zodat wij een

tuin of uitzicht. De glazen panelen zijn enkel aan de boven- en onderkant bevestigd

stevige en veilige constructie voor u kunnen

in een aluminium profiel, waardoor u ook in gesloten toestand binnen en buiten in

realiseren. Voor het monteren en vastklem-

elkaar laat overlopen. De schuif- vouwdeur wordt op maat gemaak. U kunt kiezen

men gebruiken we duurzame materialen,

uit verschillende glastypen en glasdikten. Het eventuele slot is discreet

waarin meerdere mogelijkheden zijn.

vormgegeven, waardoor het van buitenaf bijna niet zichtbaar is.
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G l az e n i n l o o p d o u c h e s
Met een inloopdouche wordt een douche bedoeld zonder deur.
De opstelling blijft vaak beperkt tot een glasplaat van minimaal 8
mm blank of mat gehard glas die in de meest eeoudige opzet met
glasklemmen aan de muur is gemonteerd. Een stabilisatorstang
naar de overliggende wand zorgt voor stevigheid en veilig gebruik
van de douche.

G l az e n d o u c h e d e u r e n e n c a b i n e s
Glazen douchedeuren en cabines worden door Vermaas altijd
precies op maat gemaakt. Leverbaar in vele opstellingen. We
gebruiken gehard glas van minimaal 8 mm dik, wat bij breuk geen
verwondingen achterlaat. Als u meer privicy wenst kunnen we het
glas zandstralen. Voor elke deur is een ruime keus aan grepen en
scharnieren. Glanschroom, maar ook matchroom of RVS is mogelijk. Bij sommige opstellingen monteren we een stabilisatorstang
om veiligheid in het gebruik te waarborgen.
Voor het inmeten van de deur is het aan te bevelen dit door ons te
laten doen zodat wij ook advies kunnen geven over het hang- en
sluitwerk.

| g la s |

glaswerk & spiegels
Glas niet meer weg te denken uit het interieur en exterieur
van ons huis, ons kantoor en openbare gebouwen. Dat is niet
zo vreemd als we bedenken dat glas eigenschappen heeft
waarmee het beschermt en isoleert. Het is bovendien sterk
en makkelijk te bewerken.

Glasschade

Bij Vermaas leveren we glas op maat voor de meest uiteenlopende

G l a s b e w e r ki n g

toepassingen. U kunt bij ons terecht voor een ruim assortiment glas

In bepaalde situaties is het nodig of gewenst dat het glas bewerkt wordt.

en spiegels met eventuele bijkomstigheden als bijvoorbeeld bevesti-

Bij Vermaas kunt u terecht voor bewerkingen als randen slijpen, boren

gingsmaterialen en beslag. In onze werkplaats zijn we in staat om uw

van gaten en uitsparingen en modelsnijden.

Glas stuk? Wij hebben de meest voorkomende glassoorten op voorraad,
waardoor we u snel van dienst kunnen zijn. Vermaas levert maatwerk
en heeft ruime ervaring met het vervangen van glas in verschillende
toepassingen.

glas en spiegels op maat te snijden en te voorzien van verschillende
bewerkingen.

Glassoorten
Doordat glas makkelijk te bewerken is, zijn de toepassingen bijna

Ni e u w b o u w e n r e n o va t i e

oneindig. Glas wordt behalve als ruit om doorheen te kijken, steeds

Voor zowel de woningbouw als voor de utiliteitsbouw kunnen we alle

vaker gebruikt voor bescherming en beveiliging. Dit levert vele soorten

voorkomende glaswerkzaamheden uitvoeren. Vermaas beschikt over

glas op met elk hun waardes. Naast standaard blank en gekleurd glas

een professionele werkplaats en een deskundig team om u van dienst te

levert en plaatst Vermaas ook veiligheids-, isolerend-, zonwerend-,

zijn met advies, inmeten, bezorgen en plaatsen van het glas.

sierglas en spiegels.
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R o l l u ik e n e n p o o r t e n
R o l l u ik e n e n p o o r t e n

I s o lati e

Zon-, warmte-, geluids-, inkijk- en inbraakwerende eigenschappen en

In onze rolluiken en poorten zijn isolerende materialen verwerkt.

bovendien comfortverhogend. De automatische rolluiken en poorten van

Rolluiken zorgen er voor dat er zo weinig mogelijk warmte binnendringt

Vermaas staan voor kwaliteit tegen een scherpe prijs.

of kou verloren gaat en biedt hierdoor een aangenamer klimaat
binnenshuis. Bovendien kunt u besparen op de airconditioningkosten.

Toepassing
Rolluiken en poorten zijn in zowel kleine als grote maten verkrijgbaar en

K w a l i t e i t o p maa t

daarmee voor verschillende toepassingen bruikbaar. Zo worden ze

Vermaas produceert de rolluiken en poorten in eigen fabriek met

toegepast als extra bescherming voor ramen en deuren, maar zijn ze ook

onderdelen van Europese topleveranciers. Doordat we zelf produceren

het overwegen waard in plaats van een deur of als toegang tot een porch.

hebben we voor vrijwel alle situaties een oplossing. Elke rolluikconstructie wordt afzonderlijk en tot op de millimeter nauwkeurig afgestemd op

B e l a n g r ijk s t e v o o r d e l e n :

Veiligheid

uw situatie. Voor uw comfort zijn de rolluiken en poorten voorzien van

Inbraakpreventie door middel van rolluiken heeft zich in de praktijk inmid-

electrische (afstand)bediening of een schakelaar. Daarnaast zijn ze

Schrikt inbrekers af

dels bewezen. Het geeft u een veilig gevoel, terwijl het inbrekers afschrikt.

onderhoudsvrij en hebben ze een lange levensduur. Standaard op

Meerdere toepassingen mogelijk

De aluminium lamellen hebben een doeltreffende inbraakvertragende

voorraad in wit. Leverbaar in meerdere RAL kleuren.

Electronische bediening

werking. Voor handelaren en winkeliers biedt het een moderne en veilige
totaalafsluiting.

Maatwerk, groot en klein

Optioneel met UPS voor bediening bij stroomuitval
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G A R A GEDEUREN
M aa t w e r k e n k w a l i t e i t

Wilt u een mooie garagedeur die niet alleen veilig is maar

Elke garagedeur wordt speciaal voor u op de millimeter nauwkeurig

ook alle comfort biedt? Voor elke garage heeft Vermaas

geproduceerd. Hierdoor is ook het wisselen van een oude garage-

een deur. Onze garagedeuren zijn gemaakt van de aller-

deur geen probleem. U kunt kiezen uit diverse typen en kleuren. De

beste materialen, optimaal geïsoleerd en uiterst eeoudig

standaardkleur is wit. De Best Door garagedeur is afgewerkt met een

te bedienen.

sterke polyester coating welke weerbestendig is.

R u im t e e n g e mak

V e i l i g h e i d e n b e s c h e r mi n g

Wanneer u thuiskomt wilt u door een druk op de knop uw garagedeur

De garagedeuren van Vermaas maken het inbrekers niet makkelijk.

automatisch openen. Feilloos en veilig. De elektrische motor met

Het werkt inbraakvertragend en schrikt inbrekers af. De Best Door

afstandsbediening behoort vanzelfsprekend tot de comfortabele eigen-

garagedeuren zijn voorzien van een unieke vingerknelbeveiliging die

schappen. De Best Door garagedeur wordt standaard met noodbatterij

voorkomt dat er vingers tussen de secties of scharnieren kunnen ko-

geleverd voor bediening bij stroomuitval.

men. De standard veerbreukbeveiliging garandeert de veiligheid in het
eventuele geval van een veerbreuk. De krachtbegrenzing zorgt ervoor

De Best Door garagedeur opent verticaal en het deurblad ligt na

dat de deur bij het kleinste obstakel stopt en automatisch terugloopt

opening vlak onder het plafond van de garage. De instelbare kunststof

om de hindernis vrij te maken.

looprollen zorgen voor een geluidsarm openen en sluiten van de deur.
Voor garages met minder of geen ruimte onder het plafond is een
aluminium rolpoort met gesloten kast een uitstekend alternatief.
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zonwering

Screens

Schuifbare panelen

Ventilatie-, insecten- en zonwering in één. Het

Deze schuifbare panelen kunt u door het railsys-

zicht naar buiten blijft behouden en overdag zijn

teem op iedere gewenste positie schuiven om inkijk

ze inkijkwerend. Fixscreens van het merk Renson

en zonlicht te beperken. De panelen zijn opgebouwd

belemmeren nauwelijks uw uitzicht dankzij de

uit kaders op maat met iulling van sterke alumini-

Een gezond en comfortabel binnenklimaat van wonin-

transparantiegraad die u zelf bepaalt. Het gelei-

um lamellen.

gen en gebouwen met een minimaal energieverbruik

dingssysteem maakt het scherm in iedere positie

en oog voor design. Voor optimale zonwering kunt u

strak en windvast. Door de naadloze aansluiting

bij Vermaas kiezen uit een ruim assortiment. Zo kunt

van het doek hebben insecten geen kans om naar

Roosters

binnen te komen.

Voor plekken waar continue ventilatie of beperkte

u denken aan zonwering in horizontale of verticale
lamellen, met doek en aan beweegbare systemen als
u meer flexibiliteit zoekt.
Buitenzonwering zorgt voor shaduw bij uw leefruimte buiten of

lichtial gewenst is, zijn roosters of vaste louvres
Fixscreen neemt slechts een beperkte ruimte in

vaak een goede oplossing. Deze roosters zijn in

en is elektrisch bedienbaar. Uitvoerbaar tot grote

verschillende kleuren, vormen en uitvoeringen

afmetingen van maximaal 18m2 en in 8 neutrale

verkrijgbaar.

RAL kleuren leverbaar.

houdt de zonnestralen tegen vóórdat ze het glas van uw pand

Geschikt voor vele toepassingen als ventilatie,

kunnen bereiken. Zo wordt het serreeffect uitgeschakeld, de

permanente zonwering, gevelbekleding of estetisch

ongewenste opwarming van het gebouw sterk gereduceerd en
neemt de noodzaak om de ruimte te koelen af. U bespaart dus op
airco kosten.
Onze zonweringen worden op maat gemaakt en zijn verkrijgbaar
in meerdere RAL kleuren.

Structurele zonwering

accent. De roosters maken we voor u op maat en

Van zonneluifels tot gevelbekleding, van horizon-

kunnen onbeperkt gekoppeld of zelfs in deuren

taal tot verticaal en van vast tot beweegbaar. Met

uitgevoerd worden. Ook waterdicht en met mug-

hardhout en aluminium lamellen kunnen we alle

gengaas leverbaar.

kanten op.
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Ov e r ka p p i n g e n

Pergola
De aluminium of hardhouten pergola is ontwikkeld als zonwering voor

De Cubola heeft een maximale afmeting van 4000mm breed en

porches. De pergola is verkrijgbaar met vaste of beweegbare (alleen in

4000mm diep. De hoogte is variabel. Voor nog meer schaduw kan de

aluminium) lamellen. Middels electrische bediening kunt u de

Cubola oneindig aan elkaar gekoppeld worden.

openingsstand aanpassen naar iedere situatie. Bij regen zit u droog, bij
felle zon regelt u zelf de hoeveelheid lichtial en bij avond kunt u het

Het onderhoudsarme aluminium frame is leverbaar in iedere

systeem openzetten tot 150 graden. De pergola wordt op maat gemaakt

RAL-kleur. In combinatie met de vele verschillende beschikbare doek-

en is daardoor toepasbaar in iedere situatie.

kleuren en dessins kunt u uw eigen stijl en sfeer creëren.

Cubola
De Cubola is ontstaan uit praktische noodzaak om beschermd en
beschut van het buitenleven te genieten. Een speciaal ontwikkeld
systeem maakt het mogelijk het doek in een variabele hoek te plaatsen.
Handig als bescherming tegen laagstaande zon en om regenwater af te
laten lopen. Het systeem is electrisch bedienbaar.

m o d u l ai r t a p ij t
Een vloer is meer dan een oppervlak of een decoratief element in het interieur. Tapijttegels kunnen letterlijk en figuurlijk de
basis zijn voor een omgeving met meer comfort, flexibiliteit, efficientie en duurzaamheid.
D y n ami s c h & f l e x i b e l

P r ij s & k w a l i t e i t

Modulair tapijt kan snel en eenvoudig aangepast worden aan gewijzigde

Vermaas levert en installeert modulair tapijt tegen een scherpe prijs

situaties. Nieuwe inrichting? Creatieve ingeving? Vlek op uw tapijt?

van ’s werelds toonaangevende producent InterfaceFLOR. Al onze

Haal de tegel eruit om makkelijk schoon te maken of vervang het

tapijttegels zijn van een hoge project-kwaliteit en blijven er ook na een

door een nieuwe in een handomdraai. Dit alles zonder de hele vloer te

langere periode goed uitzien.

moeten vervangen. Door deze flexibiliteit kunt u een interieur een nieuw
karakter geven en kosteneffectief de vloer in een optimale conditie
houden. De tegels hebben een afmeting van 50 x 50 cm.

B e l a n g r ijk s t e v o o r d e l e n :

Design

Modulair tapijt kan snel en eenvoudig aangepast worden aan

Met tapijttegels ontwerpt u eeoudig uw eigen vloer. Naast de (egale)

gewijzigde situaties. Eenvoudig te installeren en levert zo’n

modieuze kleuren zijn er oneindig veel design mogelijkheden.

60% minder snijverlies op dan kamerbreed tapijt. Makkelijk te

Leverbaar met of zonder vaste legrichting.

onderhouden - Bij Vermaas scherp geprijsd.
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Utiliteitsbouw
Deuren

Tota l e g e v e lo p lo s s i n g e n

Speciaal voor de utiliteitsbouw heeft Vermaas een onderhoudsvrien-

Terwijl de gevel tot voor kort enkel een afscheiding was tussen de

delijke deur samengesteld die voldoet aan de hoge kwaliteits- en

binnen- en buitenwereld, is het nu een functioneel element op het vlak

gebruikseisen. De deur is voorzien van buisgrepen, valt automatisch

van lichtdoorlatendheid, ventilatie, temperatuur en geluid. Daarnaast

dicht door de deurdranger en is uitgevoerd met een extra scharnier

heeft het ook een grote iloed op de uitstraling van uw bedrijf en behoort

om het vaak openen en sluiten op te vangen. Vraag onze medewerkers

het vaak tot de eerste indruk van uw klanten en bezoekers.

naar de mogelijkheden voor electrische ontgrendeling voor eventuele
toegangscontrole.

Met ons ruime assortiment gevel-, en zonweringsystemen beinvloedt
u het energieverbruik en comfort van uw gebouw. Van winkelgevels tot

Vliesgevels

kantoorpanden van scholen tot opslagruimtes.

Onze hoogwaardige aluminium vliesgevels van het merk AluK zijn
specifiek ontworpen om de vragen van de hedendaagse architectuur te

Utiliteitsbouw:

beantwoorden. U heeft hiermee een betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk systeem in handen, waarbij geen mogelijkheid ondenkbaar is.

Vliesgevels
High traffic deuren

Onderling koppelen en probleemloos combineren. Samen met de vele

(Hard)glazen deuren en tussenwanden

kleurmogelijkheden en afwerkingen beschikt u over een enorme

Garagedeuren, rolpoorten en -luiken

hoeveelheid ontwerpvrijheid.

Projectspecifieke zonwering
Ventilatieroosters op maat
Modulair tapijt

R e n o va t i e
Heeft u een huis waarvan de huidige ramen en deuren aan vervanging
toe zijn? Wilt u de kwaliteit van uw woning verbeteren? Ons renovatiepakket leent zich daar uitstekend voor. Door het maatwerk hoeft u vaak
geen grote aanpassingen aan uw woning te doen en wordt overlast
beperkt. Door de vele mogelijkheden heeft u keuze in ontwerp en
functionaliteit.
Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw situatie. Onze deskundige
projectleiders begeleiden u vervolgens tijdens de uitvoering.

R e n o va t i e p akk e t :
Advies op locatie
nmeten van de ramen en deuren
Gedetailleerde offerte
Projectondersteuning door onze projectleiders
Ramen en deuren op maat
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Vermaas is leverancier van houten, aluminium en glazen

Innovatie en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Dit vindt u terug

iedere gewenste glassoort. Het glas wordt lokaal, met geavanceerde

gevelsystemen. Dit voor zowel de particuliere als de zake-

in ons productieproces en in ons productaanbod. Zo hebben wij met

glassnijmethodes, op maat gesneden en verwerkt tot het door u bestelde

lijke markt op Curacao, Bonaire en Aruba. We beschikken

HKA een betaalbare serie aluminium ramen voor het Caribische klimaat

eindproduct.

over twee eigen fabrieken op Curacao voor de productie en
assemblage van onze producten. Het gebruik van moderne
machines stelt ons in staat om zowel uw kleine als grote
orders efficient op maat te produceren.

ontwikkeld. Maar ook een uniek houten HKM shutterraam met solide
bediening en optimale afdichting.
Voor de productie van al onze producten werken we met de beste
materialen. Deze zijn afkomstig van gerenommeerde leveranciers uit
met name Europa. De ramen en deuren zijn leverbaar in kleur en met

B e n t u n i e u w s g i e r i g n aa r
het productieproces
e n o n z e fa b r i e k ?
Neem contact met ons op voor de
mogelijkheden. Bel +5999 4628484 of
mail naar sales@vermaas.com
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w e r k w ijz e
1. O r iën tatie

3 . V akk u n d i g e v o o r b e r e i d i n g

5. I n s ta l l at i e

Wij verwelkomen u graag in onze showroom aan de Weg naar

Onze bouwkundige projectleiders zorgen ervoor dat het proces van uw

Zodra uw ramen en deuren klaar zijn wordt er een exacte datum voor

Welgelegen. Bekijk de mogelijkheden, test de werking, voel de

bestelling zorgeloos verloopt. Zij komen de situatie bij u ter plaatse be-

installatie gepland. Voor de installatie en afwerking van uw nieuwe ramen

kwaliteit en krijg antwoord op al uw vragen. Bij onze verkoopmedewer-

kijken, inmeten en begeleiden het productieproces tot na de installatie.

en deuren kunt u vertrouwen op onze ervaren installatieteams. Daarnaast

kers kunt u terecht voor een persoonlijke afspraak, desgewenst

U kunt voor vragen altijd bij hen terecht en ze kunnen u voorzien van

beschikken we over professioneel gereedschap en transport om bescha-

op locatie. We denken graag met u mee en u kunt rekenen op

(technische) informatie over onze producten. Na het definitief inmeten

digingen te voorkomen. Onze producten installeren we graag zelf om de

deskundig advies.

worden de maten verwerkt in detailtekeningen met eventuele opmer-

kwaliteit en de juiste werking te kunnen garanderen. Na de installatie

kingen, zodat u weet wat u kunt verwachten. Klopt het? Dan tekent u de

maakt de projectleider een afspraak met u voor de oplevering. Vraag bij

details voor akkoord.

eigen installatie naar de bezorgingsmogelijkheden.

werken we een gedetailleerde offerte uit. In overleg wordt de offerte

4. Productie op Curacao

6 . Na - s e r vi c e

verder aangepast naar uw wensen. Als u besluit dat wij uw ramen

De detailtekeningen worden naar naar onze eigen fabrieken op Curacao

Kwaliteit en service stopt niet bij de oplevering. Ook achteraf kunt u bij ons

en/of deuren mogen leveren, tekent u de offerte voor akkoord.

gestuurd, waar uw producten met zorg op maat gemaakt worden. U

terecht voor vragen of eventuele reparaties. Doordat we zelf produceren

De gemiddelde levertijd bedraagt 6 weken (indicatief), maar kan

ontvangt van de projectleider de levertijd. Voordat de ramen en deuren

kennen we de producten tot in detail. Bovendien hebben we de standaard

afwijken bij drukte of speciale bestellingen.

de fabriek verlaten, controleren we ze streng op de kwaliteit.

materialen in voorraad en staat ons service team continu tot uw beschikking.

2 . V r ij b l ijv e n d e o f f e r t e
Na uw bezoek aan onze showroom of onze afspraak op locatie
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