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Rondvaartschepen zonder 
zorgen 
Dagelijks bewijst TOPwindows dat 
kwaliteitsbootramen met kunststof profielen 
het verschil kunnen maken. Met name bij 
jachten die actief gebruikt worden, blijken 
de condensvrije ramen veel onnodige 
irritatie weg te nemen. Vaartuigen zoals 
rondvaartboten en passagiersschepen 
moeten het van het ‘vrije uitzicht’ hebben, 
maar ook bestuurders van vissersboten 
en binnenvaarschepen zijn erbij gebaat 
wanneer zij niet continu met de zeem 
in de weer hoeven. Folkert Roest van 
TOPwindows geeft aan onder meer in 
deze sectoren op steeds meer klanten te 
kunnen rekenen: “Dat je met ruim honderd 
passagiers aan boord last van condens 
hebt, dat begrijpt iedereen. Toch is het 
vervelend en het draagt niet bij aan de 
veiligheid aan boord. We zijn dan ook 
blij dat we dit probleem al op meerdere 
schepen hebben mogen verhelpen. Naast 
bekende Nederlandse rederijen varen 
er ook Zwitserse collega’s zonder natte 
raamprofielen rond.”

Verkrijgbaar bij Combi Noord  
Ook in de pleziervaart is TOPwindows niet 
meer weg te denken. Na het succes dat 
TOPwindows op deze markt boekte, komt 
TOPwindows ook steeds vaker in beeld bij 
de jachtwerven en refitbedrijven. Daarom 
is ze begin dit jaar een samenwerking 
aangegaan met de technische groothandel 
Combi Noord. Sinds 1 januari 2016 worden 
de producten van TOPwindows ook in de 
uitgebreide catalogus van de groothandel 
aangeboden, waardoor jachtwerven deze 
nu nog gemakkelijker kunnen bestellen.  

 
Hoogwaardige scheepsramen 
voor een lagere prijs 
Naast het voorkomen van narigheid 
door ongewenst vocht lossen de 
gepatenteerde TOPwindows ook andere 
raamproblemen op. Zo zijn de ramen 
ook UV- en zeewaterbestendig en kan 
er met de hoge isolatiewaarde flink op 
de stookkosten worden bespaard. Voor 
het inmeten gebruiken de experts een 
digitaal 2D meetapparaat. Hierdoor hoeven 
er geen mallen gemaakt te worden en 
is demontage van de oude ramen niet 
nodig. Om kwaliteitsramen te leveren 
werkt TOPwindows samen met De 
Bootruitspecialist, leverancier van alle type 
ruiten van vlak, licht gebogen tot extreem 
gevormd. Daarnaast kan TOPwindows ook 
elektrisch klapbare ramen verzorgen. Een 
uitkomst voor wie lastig bij de uithouders 
kan komen. 
 
Nieuw in 2017: zwaarder 
profiel 
En er is meer innovatie op komst! Voor 
2017 kondigt TOPwindows op verzoek van 
haar klanten een zwaarder type profielen 
aan. Ontworpen voor de riviervaart met 
het oog op extra veiligheid en degelijkheid. 
Maar het robuuste karakter levert ook 
esthetische voordelen op, wat de profielen 
ook geschikt maakt voor plezierjachten. 
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TOPwindows: genieten van een 
condensvrij uitzicht
Condensvrij, duurzaam, UV- en zoutwaterbestendig, een hoge 
isolatiewaarde, snel geleverd en altijd op maat gemaakt. Het 
zijn enkele kenmerken die de kunststof scheepsramen van 
TOPwindows populair maken binnen de watersport. Sinds 
de introductie tweeënhalf jaar geleden lijkt de leverancier van 
de innovatieve scheepsramen alleen maar groei te kennen. 
Niet alleen pleziervaarders, maar ook beroepsschippers en 
passagiers op rondvaartschepen genieten steeds vaker van 
een condensvrij uitzicht.
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