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Condensvrije ramen op
maat gemaakt
Condensvrij, duurzaam, UV- en zoutwaterbestendig, een
hoge isolatiewaarde, snel geleverd en altijd op maat gemaakt.
Het zijn enkele kenmerken die de kunststof raamprofielen
van TOPwindows populair maken binnen de watersport.
Pleziervaarders en beroepsschippers genieten steeds vaker
van een condensvrij uitzicht. Opvallend is dat ook steeds meer
zeiljachteigenaren overstappen op de kwaliteit van TOPwindows.
TOPwindows bewijst sinds 2014 dat
kwaliteitsbootramen van belang zijn voor
een comfortabele vaart. In de praktijk
wordt steeds vaker duidelijk wat de
kunststof profielen van TOPwindows
onderscheidt van andere soorten
profielen. De gepatenteerde TOPwindows
ramen voorkomen narigheid door
ongewenst vocht en lossen gelijk 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.

Perfecte match

De ene boot is de andere niet. Deze
diversiteit vraagt ook om een uitgebreid
aanbod aan ruiten en profielen. Om de
perfecte match te kunnen aanbieden
werkt TOPwindows continu aan nieuwe
producten die passen bij de specifieke
wensen van de klant. Belangrijke
voorbeelden hiervan zijn de voorgebogen
ruiten en de verwarmde ruiten.

Voorgebogen ruiten

TOPwindows levert de complete set
van bootramen, raamprofielen en de
bijkomende service. In samenwerking
met De Bootruitspecialist in Nieuwegein
worden ook op grote schaal gebogen
scheepsramen aangeboden. Bijna
alle typen voorgebogen ruiten kunnen
worden geleverd; variërend van gehard
glas tot aan plexiglas. Dit geldt ook voor
windschermen, dakluiken en schuifluiken.
Zelfs sterk voorgebogen zeilboot- en
catamaranramen zijn voor TOPwindows

en De Bootruitspecialist geen enkel
probleem. Op verzoek worden de ruiten
ook DBS Hardcoated uitgevoerd. Door
de ruiten aan beide zijden te voorzien van
deze beschermende hardcoating wordt
de krasgevoeligheid tot een minimum
beperkt.

Verwarmde ruiten

Beroepsschepen en rondvaartboten
varen door weer en wind. ’s Zomers
en ook ’s winters. Om ook in de
koude maanden comfortabel en veilig
te kunnen varen heeft TOPwindows
voor deze sectoren verwarmde ruiten
ontwikkeld. Hiermee is niet alleen het
condensprobleem opgelost, maar ook
de mogelijkheid op het aanvriezen van de
buitenruit behoort tot het verleden.

Fullservice op elke locatie

Om de booteigenaar te ontzorgen
verzorgt TOPwindows fullservice aan
boord. Sinds het voorjaar van 2017
komen de verkoopadviseurs van
TOPwindows ook ‘s avonds of in het
weekend bij de klant aan boord of
thuis. Meten en monteren gebeurt op
elke willekeurige locatie; ook in het
buitenland. TOPwindows heeft al ervaring
in onder meer Duitsland, Engeland en
Scandinavië. Voor het inmeten gebruiken
de experts een digitaal 2D meetapparaat.
Hierdoor is het maken van mallen
overbodig en is demontage van de oude
ramen pas nodig op het moment van
vervanging. Zo kunnen de schepen in de
tussentijd gewoon blijven varen.
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