
TOPwindows breidt uit met  
de Budgetlijn

Vanaf september 2015 is de nieuwe 
budgetlijn officieel op de markt. Het idee 
komt voort uit de vraag naar betaalbare 
ramen, zonder dat dit teveel ten koste 
zou gaan van de kwaliteit. De lijn is met 
name bedoeld voor de vervangingsmarkt. 
Folkert Roest van TOPwindows licht 
toe: “Eigenaren van gebruikte boten 
in een lager prijssegment zitten in een 
lastig pakket. Enerzijds is er de wens 
voor goede scheepsramen. Slijtage 
en condensvorming kunnen immers 
vervelende gevolgen hebben. Om 
dergelijke problemen voor de toekomst 
te voorkomen is de overstap naar 
onze kunststof profielen vaak gewenst. 
Deze zijn UV- en zeewaterbestendig, 
condensvrij en zorgen daarnaast ook 
voor goede isolatie. Anderzijds is er 
het beperkte budget. Een set goede 
scheepsramen wordt al snel duur in 
verhouding met de waarde van de boot. 
Zo ontstond het idee voor de Budgetlijn.”

Betaalbaar alternatief
De nieuwe lijn is een betaalbaar alternatief. 
De prijzen verschillen per raam, maar 

liggen gemiddeld zo’n 20 tot 25 procent 
lager dan die van de reeds bekende 
premiumlijn. Nog vóórdat deze nieuwe lijn 
officieel op de markt is gelanceerd, zijn er 
al tientallen budgetramen geproduceerd 
en naar tevredenheid geplaatst.

Op kwaliteit wordt 
niet bespaard
Het grote verschil tussen de Budgetlijn 
en de Premiumlijn zit niet zozeer in de 
kwaliteit of het serviceniveau, maar 
vooral in de keuzevrijheid. Uiteraard is 
de Premiumlijn iets luxer en sterker, maar 
de financiële besparing is voornamelijk 
terug te vinden in de toegepaste 
standaardisering. Zo heeft het profiel 
een vaste lichtgrijze kleur, wat het een 
aluminium-look geeft. De binnenkantlijst 
is niet bekleed, maar heeft dezelfde kleur. 
De budgetlijn is beschikbaar voor zowel 
vaste ramen als klapramen. Deze ramen 
zijn leverbaar met 5mm helder gehard 
glas waarop 2 jaar fabrieksgarantie wordt 
gegeven. Met dit product is TOPwindows 
naar eigen zeggen de voordeligste 
scheepsraamaanbieder met een tegenlijst 

profiel. De service ligt op hetzelfde hoge 
niveau als de Premiumlijn, wat inhoudt 
dat alles van A tot Z verzorgd wordt. Ook 
het digitaal inmeten en het op locatie 
plaatsen van de ramen zijn inbegrepen.

Verwacht: de Luxury-lijn
Met de Budgetlijn van TOPwindows wordt 
de watersporter met een beperkt budget 
voorzien. Maar ook het hogere segment 
kan binnen afzienbare tijd bij TOPwindows 
terecht. De scheepsramenleverancier 
werkt namelijk achter de schermen aan 
een derde lijn; de Luxury-lijn. Zoals de 
naam al aangeeft is deze lijn nóg iets luxer 
dan de Premiumlijn. Met een bijpassende 
uitstraling en een zwaarder profiel zijn 
deze ramen ideaal voor bijvoorbeeld de 
grotere jachtwerven en beroepsvaart. In 
2016 worden de eerste ramen in deze 
topklasse verwacht. 

Heeft u interesse in een nieuwe set 
scheepsramen voor uw boot? Kijk dan 
op www.topwindows.nl voor een dealer 
bij u in de buurt. Op deze website kunt 
u ook heel gemakkelijk zelf online een 
vrijblijvende prijsopgave maken.

TOPwindows is een onderdeel van de 
DGS-Group. 
www.dgs-group.nl 
Telefoon: 06-50686031 
Email: f.roest@topwindows.nl

TOPwindows ligt op koers. In 2015 mocht de producent van 
condensvrije boot- en scheepsramen wederom veel werven en 
particuliere bootbezitters van dienst zijn. En dat gaf het jonge 
bedrijf de financiële ruimte voor nieuwe onderzoeken en nieu-
we producten. Eerder dit jaar schreven we over de introductie 
van de voorgebogen ruiten, nu komt TOPwindows zelfs met 
een compleet nieuwe productlijn; de Budgetlijn. Ramen van 
hoogwaardige kwaliteit, maar net iets minder kostbaar. “Een 
welkome aanvulling op de Premiumlijn,” aldus TOPwindows.
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