
Patrijspoorten van kunststof? Jazeker!
Juist op plekken waar van nature veel condensvorming voorkomt, zoals 
de slaapruimtes, kombuis of natte cel, zijn vaak metalen patrijspoorten 
aangebracht. Die worden regelmatig erg vochtig. Met de kunststofpatrijs-
poorten van TOPwindows is dat probleem in één keer opgelost, want deze 
zijn beslist condensvrij.

Voordelen van onze patrijspoorten:

 Krasvast       Condensvrij       Extra geïsoleerd       UV- en zeewaterbestendig

 Conform ISO-normen en CE-eisen       De buitenzijde is in elke kleur leverbaar

 Volledig uitwisselbaar met oude poorten       Scherper geprijsd dan reguliere patrijspoorten

Wij leveren TOPkwaliteit voor een scherpe prijs. Gegarandeerd.

Onze patrijspoorten zijn ook nog eens 
scherp geprijsd. Bovendien zijn ze UV- en 
zeewaterbestendig, krasvast en voldoen ze 
aan de geldende ISO-normen en CE-eisen. De 
buitenzijde is in elke kleur leverbaar en het 
formaat van de poorten is 375 x 175 x R55 mm. 
De profielen van gegoten kunststofmateriaal 
zijn extra geïsoleerd en worden voorzien van 
PMMA-kunststofruiten. 

De patrijspoorten zijn zowel in vaste als 
klapvariant verkrijgbaar, in enkel of dubbelglas. 
En indien gewenst uit te breiden met horren 
en/of regenkappen. Handig: de horren kunnen 
in gesloten toestand gewoon blijven zitten.

Montage is heel eenvoudig. De patrijspoorten 
zijn namelijk volledig uitwisselbaar met de 
traditionele poorten. Het past dus altijd! 
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Geniet van optimaal comfort
met TOPwindows 

Gegarandeerd condensvrije raamprofielen

Alleen maar voordelen. In ons schip zaten de bekende aluminium patrijspoorten en dat 
leken wel watermakers! De vochtproblemen waren vooral in het voor- en najaar enorm. Met de 

patrijspoorten van TOPwindows ervaren we alleen maar voordelen: er zit geen druppeltje water op, 
we hebben dubbelglas en konden uit verschillende kleuren voor de buiten- en binnenkant kiezen. 
Ook het klemsysteem is vele malen handiger dan die vervelende draaiknoppen. Nu zijn het vier 

klemmen, die je zo los klikt en waarbij de horren gewoon kunnen blijven zitten.

Cor Baars uit Numansdorp



Voor de watersporter die van comfort houdt!

Condensvrije raamprofielen. Schroefloos gemonteerd met uniek kliksysteem. 
Hoge isolatiewaarde. Lange levensduur. Allemaal voordelen van de kunststof-
raamprofielen van TOPwindows. Het resultaat? Langer vaarplezier en een fijn 
binnenklimaat aan boord.

Met TOPwindows haalt u kwaliteit in huis. 
Of beter gezegd: in uw boot. Traditionele 
aluminium raamprofielen fungeren als 
koudebrug en condenseren enorm. Met alle 
gevolgen van dien. Gelukkig is dat verleden tijd 
met de condensvrije kunststofraamprofielen van 
TOPwindows.

TOPwindows is ideaal ter vervanging van 
bestaande ramen. En vanzelfsprekend goed 

toepasbaar in nieuw te bouwen schepen. U 
heeft de keuze uit vijf kleuren en alle mogelijke 
hoeksoorten: getoogd (kattenrug)*, radius 
(rond) of verstek. De raamprofielen worden 
geplaatst met een gewiekst kliksysteem dat 
schroeven overbodig maakt. Met een fraaie, 
strakke afwerking.

*niet mogelijk bij klap- en schuiframen.

Beken kleur!

Welke van de vijf profielkleuren past bij uw schip?  

De profielen zijn voorzien van UV- en zoutwaterbestendige, krasvaste Renolitfolie.

Bij TOPwindows heeft u twee opties voor service & montage: de Premium Line of de Budget Line.
 

Premium Line
Kiest u voor de Premium Line, dan wordt u 
volledig ontzorgd. Wij komen op elke locatie in 
Nederland om uw ramen op te meten. Dit doen 
wij met 2-D meetapparatuur, zodat demontage 
niet nodig is. Bijkomend voordeel: 2-D metingen 
zorgen voor perfect passende ramen! 

Bij de Premium Line zijn alle raamvormen 
mogelijk, zowel vaste, klap- als schuiframen. 

U kiest zelf de ruitdikte, de ruitkleur, het 
ruitmateriaal en of u enkel of dubbelglas wilt. 
Ook voor een passende hor in uw schuifraam 
kunt u bij ons terecht.

Ons team start met de productie zodra uw wensen 
helder zijn. Het totale traject duurt zo’n vijf tot 
tien weken. Daarna plaatsen we uw condensvrije 
ramen en kunt u er jarenlang van genieten!

Jarenlang genieten van condensvrije ramen.

Alle lof voor de service! Zo’n vijf jaar geleden heb ik nieuwe raamprofielen met dubbelglas 
bij TOPwindows aangeschaft. Een groot voordeel, omdat er nu geen condens meer op de profielen 

komt. Wat een vooruitgang! En de service; die is geweldig! Ik hoefde maar te bellen of ze waren 
er al. Alle lof voor de heren van TOPwindows!

Albert Raadsveld uit Stadskanaal

Budget Line, voor de doe-het-zelver

Vraag binnen vijf minuten een offerte aan

Wilt u weten wat de kosten en mogelijkheden zijn? Vraag dan online een offerte aan. Dat is heel 
makkelijk: u vult uw wensen in en drukt op verzenden. Binnen vijf minuten ontvangt u van ons een 
prijsopgave. 

De voordelen voor u!

 Condensvrije raamprofielen       Schroefloos en fraai kliksysteem       Hoge isolatiewaarde 

 Brandvertragend       Geen vochtaantasting wanden       Beschikbaar in 5 kleuren

 Alle hoeksoorten*       2-D inmeten (bij de Premium Line inbegrepen)

 Inclusief montage (bij de Premium Line inbegrepen)       Levensduur tussen 30-40 jaar

 5 jaar fabrieksgarantie         *niet mogelijk bij klap- en schuiframen.

Binnen twee weken geleverd

Al binnen twee weken krijgt u bericht dat u 
de nieuwe ramen kunt ophalen. Vervolgens 
monteert u de ramen zelf. Dit betekent onder 
andere dat u de gatmaat van uw ramen met 
zo’n 8 tot 10 mm dient te vergroten. Onze 
kunststofprofielen zijn namelijk groter dan de 

oude profielen. Lukt het niet? Dan helpen we u 
een handje.

En als alles klaar is? Dan geniet u nog zeker 
dertig jaar onbezorgd van helder zicht en 
optimaal comfort!

Klust u graag zelf aan uw schip? Dan is de 
Budget Line een goed idee. Hierbij kunt u uw 
oude ruiten hergebruiken. Wij voorzien deze 
van nieuwe profielen. Dit is mogelijk bij vaste 

en klapramen. Hoe het werkt? U haalt de ruiten 
uit uw boot en wij beoordelen of het bestaande 
glas geschikt is voor onze profielen. Is dat het 
geval? Dan gaan we voor u aan de slag.

lichtgrijs antraciet crème blauw zwart


