
Venster- en huisdeursysteem NL 71 Elite
Elegante accenten



Perfecte entree – Huisdeursysteem NL 71 Elite

Inoutic venster- en huisdeursysteem NL 71 Elite / Architectonisch perfect passende 
gevelvormgeving voor moderne nieuwbouw en smaakvolle renovaties.

Stijlvolle en passende gevelvormgeving – Venstersysteem NL 71 Elite



OM DRUKTECHNISCHE REDENEN ZIJN ER KLEURAF-
WIJKINGEN, WAARVOOR GEEN AANSPRAKELIJKHEID 
WORDT AANVAARD. DE DEFINITIEVE KEUZE VAN DE 
KLEUREN DIENT AAN DE HAND VAN EEN ORIGINEEL 
MONSTER PLAATS TE VINDEN. WIJZIGINGEN VOORBE-
HOUDEN.

Vormen / Het vleugeldesign van het profiel Elite NL 71 is met zijn schuine zijden van 
45 graden uniek op de markt. Het slanke optische effect van het Inoutic systeem kan 
de meest uiteenlopende designwensen vervullen en laat zich ideaal integreren zo-
wel in oudere gebouwen als in moderne gevels. Elite NL 71 maakt altijd een elegante 
vormgeving van uw geplande architectuur mogelijk en staat tegelijkertijd garant 
voor hoge kwaliteit.

Systeem NL 71 Elite, cremewit

Speciale kleuren

DEC.027 / 88 rood / Renolit-nr. 308105

DEC.644 / 84 wijnrood / Renolit-nr. 300505

DEC.026 / 22 mahonie / Renolit-nr. 2065021

DEC.072 / 12 antraciet / Renolit-nr. 701605

Standaardkleuren

DEC.096 / 47 cremewit / Renolit-nr. 137905

DEC.006 / 66 groen / Renolit-nr. 612505

DEC.079 / 78 staalblauw / Renolit-nr. 515005

Kleuren / Diverse kleurenfolies voor de Inoutic-systeemprofielen NL 71 bieden de 
mogelijkheid tot het creëren van een individuele architectuur en een bijzondere 
woonsfeer. Deze kleurmogelijkheden zijn beschikbaar voor de venster- en huisdeur-
systemen NL 71 Elite, de hefschuifdeur en verder toebehoren.



Plat systeemVerbinding tussen staande en liggende 
delen van het kozijn

INOUTIC IC PLUS
Comfort / Veiligheid

INOUTIC ECO PLUS
Energie besparen / Kwaliteit

INOUTIC DESIGN PLUS
Kleur / Vorm

Verdiept systeem met aanslag voor 
montage aan stelkozijnen

Verdiept systeem zonder aanslag

+ Elegant design / Het slanke en elegante 
 profiel is optimaal geschikt voor gebruik in 
 nieuwbouw en oudere gebouwen.
+ Kleur- en vormkeuze / Diverse standaard- 
 en speciale kleuren alsmede een grote 
 verscheidenheid aan kozijnen en vleugel-
 delen bieden u voor iedere gevel een 
 passend design.
+ Licht- en kleurechtheid / Onze kleuren 
 en decors overtuigen door hun grote 
 duurzaamheid.

+ Bestendig tegen weersinvloeden / Inoutic 
 garandeert een uitstekende dichtheid 
 tegen wind en slagregen en aldus een lange
 levensduur.
+ Sterk warmte-isolerend / Het systeem 
 NL heeft op basis van zijn beproefde 5-
 kamer-techniek, kozijnverbindingen en 
 inbouwdiepte goede isolerende waarden.
+ Nagenoeg onderhoudsvrij / Inoutic 
 vensters zijn absoluut onderhoudsarm en 
 voldoen aan de hoogste kwaliteitsstan-
 daarden.

+ Bescherming tegen inbraak / Glaslatten 
 aan de binnenzijde met een 2-voets-raste-
 ring en uitbreidingsmogelijkheden met 
 speciale beslagen en veiligheidsglas geven 
 de beste bescherming.
+ Geluidswerend / Als optie inbouw van 
 bijzonder effectieve soorten geluidswe-
 rend vensterglas voor nog meer rust en 
 behaaglijkheid.
+ Gemakkelijk in onderhoud / Geen vuilafzet-
 ting en gemakkelijk schoonmaken door 
 gladde oppervlakken en schuine zijden van 
 45 graden, waarvan het regenwater afloopt.

Inoutic Venstersysteem NL 71 Elite / Gebaseerd op het profielsysteem Elite met 
5-kamer-technologie geeft het systeem NL 71 een bijzonder smalle optische indruk 
bij een optimale warmte-isolatie. De zeer moderne techniek en het brede kleuren-
spectrum bieden veelsoortige mogelijkheden om uw ideeën vorm te geven. De ven-
ster- en deurprofielen kunnen door een beproefd lasprocedé harmonisch met elkaar 
verbonden worden tot iedere gewenste venstervorm. Zo garandeert onze Ingeneering 
Creativity een individuele architectuur met de hoogste kwaliteitsstandaarden.



INOutIC-prOfIELEN VOLDOEN AAN ALLE KWALItEItS-
EISEN EN KEurbEpALINGEN. INOutIC IS mEDEO-
prICHtEr VAN HEt INItIAtIEf »KuNStStOfffENStEr-
rECyCLING« ONDEr DE NAAm rEWINDO GmbH, DAt 
DE tOONAANGEVENDE DuItSE prODuCENtEN VAN 
KuNStStOfprOfIELEN VErtEGENWOOrDIGt.

Huisdeur NL 71 Elite naar buiten draaiend Huisdeur NL 71 Elite naar binnen draaiend

INOUTIC IC PLUS
Comfort / Veiligheid 

INOUTIC ECO PLUS
Energie besparen / Kwaliteit

INOUTIC DESIGN PLUS
Kleur / Vorm

Inoutic Huisdeur NL 71 Elite / De fraaie huisdeuren van het profielsysteem Elite
zijn ontworpen om te voldoen aan zware eisen, zonder dat daarbij een modern design 
uit het oog verloren werd. met een veelheid aan kleurschakeringen wordt de uit-
drukkingskracht van de deurprofielen dusdanig versterkt dat ze zich aan iedere 
architectonische stijlrichting kunnen aanpassen. In de profielen bevindt zich een 
doorlopend metalen raamwerk van wapeningsstaal en optioneel een op unieke wijze 
met schroeven vastgezette en daarmee vervormingsbestendige hoekversterking 
die in een speciaal zinkspuitgietprocedé is vervaardigd. Zo bieden Inoutic deuren u 
niet alleen een bijzonder mooi en energiezuinig wooncomfort, maar ook een leven 
lang plezier met uw deuren.

+ Veelvoud aan kleuren en vormen / Diverse 
 kozijn- en vleugelvarianten en een kleuren-
 spectrum van zeven standaard- resp. 
 speciale kleuren bieden vele combinatie-
 mogelijkheden voor de individuele 
 vormgeving van uw huisdeur.
+ Flexibele deuropening / Alle gangbare 
 typen huisdeuren zijn realiseerbaar en 
 bovendien zowel naar binnen als naar 
 buiten draaiend.

+ Bestendig tegen weersinvloeden / 
 Gegarandeerde dichtheid tegen slagregen 
 en een lange levensduur door een extra 
 tweede, rond de hoeken lopende afdich-
 ting bij de drempel.
+ Goede warmte-isolatie / 4- resp. 5-kamer-
 techniek voor hoge isolatiewaarden.
+ Lange levensduur en kwaliteit / met 
 100.000 maal openen en sluiten (≈ 20 jaar) 
 getest op kwaliteit.
+ Effectieve vulling / Het gebruik van 
 profielvullingen tot 45 mm is mogelijk.

+ Ultieme vervormingsstijfheid / Ideale 
 weerstand door groot formaat en staal 
 voor grotere stijfheid.
+ Versterking / Door versterkte hoek-
 profielen is een optimale stevigheid van 
 het vensterprofiel gegarandeerd.
+ Veiligheid / meervoudige vergrendelingen 
 zijn zonder problemen aan te brengen.
+ Geleidelijke overgangen / De thermisch 
 gescheiden, platte drempel van aluminium 
 vermindert het risico van struikelen.



www.inoutic.com 
Inoutic behoort tot de toonaangevende fabrikanten van vensterpro�el-systemen 
op de wereldmarkt en kan terugblikken op 50 jaar ervaring in de kunststof-
branche. Als dochteronderneming van de Deceuninck-groep beschikt Inoutic over 
een internationaal netwerk van ressources en servicecapaciteiten.
Het woord Inoutic (in|out|ic) is een samenstelling van het Engelse >inside< (binnen), 
>outside< (buiten) en >ic< (ingeneering creativity). Zo realiseren wij de over-
gangen tussen de binnen- en buitenkant van de meest uiteenlopende gebouwen.
Inoutic is tevens een voorbeeld van succesvolle innovatie en »Quality made 
in Germany«. De onderneming bestrijkt het gehele scala van kunststof ramen, 
deuren, rolluiken, veranda’s en gevels – van het ontwerp via de ontwikkeling 
tot aan de extrusie en veredeling.
Wij »Inouten« beschouwen de uitdagingen op de markt van bouwelementen in zijn 
geheel. Wij willen graag weten hoe de mensen morgen wensen te wonen en te 
leven, opdat wij hun individuele behoeften voor een eigen (eengezins)woning ook in 
de toekomst naar alle tevredenheid kunnen realiseren. Impulsen uit de sectoren 
design, architectuur en ecologie zijn bepalend voor ons handelen. 
Het doet ons plezier dat u uw keuze heeft laten vallen op een Inoutic-vensterpro�el. 
Wij stellen commentaren, wensen en suggesties op prijs. Stuur ons gerust een 
e-mail: info@kraehe-fensterbau.com.

Kraehe Fensterbau GmbH // Fritz-Reuter Strasse 10 // D - 16928 PRITZWALK // Germany
T +49 33 95 762 60 // F +49  33 95 762 660 // info@kraehe-fensterbau.com

Kreahe Fensterbau Nederland // Zuiddijk 31 // 3299 LR MAASDAM // The Netherlands
T +31 78 676 2598 // F +31 78 676 2989 // info@kraehe-nederland.nl

1024 INOUTIC  7.5  NL 03/09 PD

Inoutic / Deceuninck GmbH     Bayerwaldstraße 18  / 94327  Bogen / Germany 
T +49 (0)9422 821-0 / F +49 (0)9422 821-379 / info @ inoutic.com
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