
RAMEN & DEUREN GIDS

 Veiligheid



Gezellig binnen,   
dieven buiten
Ramen en deuren moeten niet enkel goed isoleren of makkelijk te 
onderhouden zijn. Het is ook belangrijk dat ze je woning én je gezin goed 
beschermen. Zowel tegen inbraak als mogelijke verwondingen. 

Bij Belisol besteden we veel aandacht aan veiligheid bij de ontwikkeling van 
onze ramen en deuren. Kiezen voor Belisol betekent automatisch kiezen 
voor veilige ramen en deuren. Dankzij de standaardbeveiliging met onder 
andere inbraakvertragende sluitnokken, meerpuntsluitingen en onzichtbare 
glaslatten houden we ongewenste gasten op een veilige afstand. 

Daar stopt het niet. Om je een optimale veiligheid te garanderen, helpen we je 
ook graag bij de keuze van alarmsystemen of extra veilige klinken en sloten. 

En het glas? Door te kiezen voor gelaagd glas blijft het bij een 
mogelijke inslag één geheel, zonder risico op eventuele letsels. 

Vraag gratis advies aan huis of ga eens langs bij  
een Belisol-showroom in je buurt. 
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Wat je moet weten over  
veiligheid  
 
1.  Als inbrekers proberen binnen te dringen, doen ze dat meestal door een raam of deur.
2. De elastische folie op gelaagd glas zorgt ervoor dat het glas niet uiteenvalt bij een 

inslag. Zo bescherm je jezelf en je woning tegen mogelijke verwondingen of inbraken. 
3. Aluminium is de beste keuze als het op veiligheid aankomt.
4. Al onze deuren sluiten op minstens drie plaatsen. Een inbreker die snel te werk wilt 

gaan, wordt daardoor afgeschrikt. 
5. Ramen en deuren met een magneetcontact waarschuwen je meteen wanneer iemand 

deze ongewenst opent. 
6. Ben je een langere tijd niet thuis? Laat een bewoonde indruk achter en laat je ramen 

niet op kiepstand staan.
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De onderdelen van 
veilige ramen
Als specialist in ramen en deuren is veiligheid voor ons van groot 
belang. Dat is niet meer dan logisch. Kies je voor een Belisol-
product, dan garanderen we je dus niet enkel een knap design en 
stevig materiaal, maar ook hang- en sluitwerk van topkwaliteit. 
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Inbrekers zien een raam 
vaak als een gemakkelijke 
manier om binnen te 

dringen. Ze kiezen daarom 
het meest voor deze weg. 
Je goed beschermen is 
dus de boodschap. Maar 
wat maakt van een raam 
een veilig raam? Naast 
het stevige materiaal 
beschermen een uitstekende 
standaard beveiliging en 
extra inbraakwerende opties 
je gezin én je woning. 

Onze standaard
beveiliging bestaat uit:

  Inbraakvertragende 
stalen sluitnokken: 
paddenstoelvormige 
nokken die beter vasthaken 
dan rechte nokken.
  Glaslatten die het glas 
extra stevig bevestigen 
aan de binnenkant 
van het raam.

  Optioneel 
voorzien we 
ook gelaagd 
glas – met één 
of meerdere 
folies waardoor 
het glas niet 
uiteenvalt – een 
groter aantal 
sluitpunten en 
andere inbraak
werende 
maatregelen

Patrick Bruelemans 
technisch adviseur  
bij Belisol

  Inbraakwerende sluitnokken 
Alle opendraaiende delen beveiligen we standaard met 
twee rechte nokken en twee paddenstoelvormige nokken, 
voor meer grip en wrijving. Zo vermijd je dat inbrekers je 
ramen uit het kaderprofiel tillen. De opengaande vleugels 
worden ook op iedere zijde vergrendeld in het vaste kader. 
Optioneel voorzien we enkel paddenstoelvormige nokken  
en verdoken sluitpennen voor extra veiligheid.

  Onzichtbare glaslatten 
Het glas in onze ramen zit vast met stabiel bevestigde 
glaslatten. Die zitten aan de binnenzijde van het raam,  
zodat een inbreker er niet aan kan.

  Antifoutbediening 
Hierdoor kan je een raam niet laten tuimelen als het in 
draaistand staat. Het biedt geen bescherming tegen  
inbraak, maar zo voorkom je schade en een mogelijk 
letsel.

  Extra veiligheidsmaatregelen 
Bovenop de standaardbeveiliging kan je kiezen voor 
afsluitbare raamgrepen waarbij de klink op slot kan.  
Al een eerste hindernis voor een inbreker. Ook veiligheids-
cilindersloten, anti-kerntrekbeslag en alarmcontacten 
behoren tot de opties. Lees er meer over op p. 12. 

1   Hoe worden mijn ramen beveiligd? 
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   Wil je graag meer weten over de veiligheid van je ramen?  Neem dan contact op met een Belisoladviseur in je buurt of maak een 
afspraak bij je thuis via belisol.be.

1 Kwalitatieve plaatsing32     Bescherm je woning met  
het juiste glas

Om je veiligheid optimaal te garanderen kan je kiezen voor 
gelaagd glas. Een elastische folie tussen de glasplaten 
houdt het glas samen bij een inslag. Het glas valt dus niet 
uit elkaar in duizenden stukjes. 

Voor de veiligheid van je ramen is ook de bevestiging in 
het metselwerk van belang. De plaatsing van nieuwe 
ramen gebeurt steeds volgens de WTCB-normen en door 
kwalitatief opgeleide plaatsers. Er worden schroeven 
of speciale haken – raamdoken – in de muur gezet 
die het raam erin verankeren. Indien nodig wordt de 
overgebleven ruimte nog opgevuld met PUR-schuim of 
minerale wol. Een zwelbandje zorgt voor de aansluiting 
van het raam met de buitensteen zodat het waterdicht en 
perfect afgewerkt is. Tot slot bevestigen de plaatsers het 
glas in de profielen met inbraakwerende glaslatten.Lees meer over veiligheidsglas op p. 8.

R A M E N  &  D E U R E N  G I D S   V E I L I G H E I D  7 



Veiligheidsglas
Veiligheidsglas geeft jou en je gezin een betere 
bescherming tegen verwondingen in geval van 
glasbreuk, maar vooral tegen inbraak en vandalisme. 
Bij Belisol kan je kiezen uit twee soorten:  

1. Tussen de glasplaten van gelaagd glas bevindt zich een 
elastische PVB-folie, met een voortreffelijke weerstand 
en hechting. Bij een inslag houdt deze folie het glas 
dus vast en blijft het één geheel. Resultaat: je vermijdt 
verwondingen en maakt het inbrekers wel erg moeilijk 
om binnen te dringen. Aan jou de keuze om de folie aan 
de binnen- of buitenzijde van het glas te voorzien. Check 
daarbij zeker de verplichte glasnormen. Een folie aan 
beide zijdes biedt natuurlijk de beste bescherming. 

2. Gehard veiligheidsglas dankt zijn verhoogde 
weerstand aan een thermische behandeling en is 
vijf keer sterker dan gewoon glas. Het beschermt je 
tegen snijwonden bij glasbreuk of inslag. Het glas 
versplintert in kleine stukjes, zonder scherpe randen. 

Extra opties
Veiligheidsglas kan je combineren met een extra 
thermische isolatie, geluidswering of decoratieve 
elementen. Je kan bovendien kiezen voor zwaar gelaagd 
glas, dat zelfs opgewassen is tegen kogels en explosies.

2 min 
Zo lang probeert een 

inbreker je woning binnen 
te dringen. Lukt het niet 
binnen twee minuten, 

dan is de kans groot 
dat hij het opgeeft.

0,38 mm 
De dikte van een 

veiligheidsfolie. Door 
deze folie blijft het 
glas intact tot aan 

de herstelling.

50 kg 
De resistentie van het 

glas wordt gemeten 
door een pendel van 

50 kg op verschillende 
hoogtes (19, 45 en 
120 cm) tegen een 

glasplaat te laten vallen.

90 cm 
Komt je raam niet hoger 

dan 90 cm boven 
de grond? Dan is het 

wettelijk verplicht om 
gelaagd glas te plaatsen, 

op z’n minst aan de 
binnenzijde van je raam.
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Welk materiaal  
beveiligt mijn woning 
en gezin het best?

Als inbrekers niet binnen de twee 
minuten binnenraken, kiezen ze snel 
het hazenpad. Belisol doet er alles 
aan om deze ongewenste gasten het 
leven zuur te maken en beschermt zo 
je woning, je bezittingen en je gezin.

PVC ALUMINIUM HOUT

zeer goed uitstekend zeer goed

Je kan op beide oren slapen: alle 
pvc ramen van Belisol hebben 

inbraakvertragende stalen sluitnokken 
en meerpuntsluitingen. Je kan hier 

bovenop nog speciale inbraakwerende 
pakketten laten monteren.

Inbrekers beginnen er niet aan, want het 
hang- en sluitwerk van onze ramen is van 

topkwaliteit. De aluminium ramen zijn voorzien 
van meerpuntsluitingen en inbraakvertragende 

sluitnokken. De deuren hebben, net zoals 
die in pvc en hout, een driepuntshaakslot. 
Bovendien versterken we de aluminium 

profielen met extra stevige hoekverbindingen.

Het driepuntsveiligheidsslot en de 
inbraakvertragende sluitnokken laten 
inbrekers snel afdruipen. Bovendien 
worden metalen latten ingebouwd 
in het deurkader en in de deurstijl. 

Deze beschermen zowel tegen 
kromtrekken als tegen inbraak.
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Veilige deuren, 
hoe worden die 
gegarandeerd?
Niet alleen de veiligheid van je ramen is belangrijk. Een 
(schuif)deur is de toegang tot je woning. Deze kan maar 
beter goed beschermen tegen ongewenste gasten.
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1  Standaardbeveiliging

  Meerpuntsluitingen 
De deur wordt op meerdere punten 
verankerd als je de deur op slot doet. Het 
kost een inbreker dan ook veel te veel tijd 
om een deur op meerdere plaatsen te 
forceren. 
 
Het driepuntshaakslot sluit logischerwijze 
op drie verschillende punten van de 
deur. Bovendien zorgt de pen- en 
haaksluiting voor een extra beveiliging, 
aangezien de haak de vleugel van de 
deur dicht tegen de deurlijst aanhoudt.

   Scharnieren 
Al onze deuren tellen minstens 
drie scharnieren. Dit zijn zware 
deurscharnieren die het uittillen 
van de deur onmogelijk maken. 

  Anti-uithefsysteem 
Inbrekers die via een schuifdeur willen 
binnen geraken, proberen deze aan de 
onderkant met een koevoet omhoog 
te tillen. Het anti-uithefsysteem zorgt 
dat de schuifdeur bovenaan goed 
vastzit en maakt het onmogelijk om 
de vleugel uit het kader te heffen en 
via die weg naar binnen te gaan.

Driepuntshaakslot Blokscharnieren

Anti-uithefsysteem
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2   Extra inbraakwerende  opties 

  Veiligheidscilindersloten 
Een veiligheidscilinder wordt niet standaard meegeleverd op je 
nieuwe buitendeur, maar is wel een absolute must als je je woning 
wilt beschermen. Met een veiligheidscilinder voorkom je dat iemand 
de sleutel kan kopiëren. Bij de plaatsing van zo’n cilinder krijg je 
steeds een eigendomscertificaat op basis van je identiteitskaart. 
Alleen jij kan dus die sleutel laten bijmaken. 

Bij een gewone cilinder zitten binnenin koperen pinnen die een 
inbreker makkelijk kan doorboren. Door de extra verstevigingen 
van gehard staal in een veiligheidscilinder wordt doorboren of 
afbreken een stuk moeilijker. Zelfs met behulp van ‘lockpicking-
tools’ – kleine instrumenten die bij het forceren van een cilinder 
geen schade achterlaten – komt de inbreker er niet door. 

De mate van beveiliging wordt aangeduid met SKG-sterren 
(Stichting Kwaliteit Gevelbouw). Hoe meer sterren, des te langer 
een inbreker erover doet om binnen te komen. Eén SKG-ster levert 
ongeveer drie minuten vertraging op. Bij drie sterren kan dat zelfs 
oplopen tot 10 minuten. 

  Anti-kerntrekbeslag 
Inbrekers passen vaak de kerntrekmethode toe om snel binnen 
te dringen in je woning. Met een stalen schroef en klauwhamer 
trekken ze in één, twee, drie de cilinder uit het slot. 

Door te kiezen voor anti-kerntrekbeslag geraken ze niet tot bij de 
cilinder en dus ook niet tot bij je waardevolle spullen. 

Veiligheidscilinder

  Met een veiligheidscilinder met 
Politiekeurmerk Veilig Wonen ben je steeds 
optimaal beschermd tegen inbraak.
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  Wil je graag meer weten over de veiligheid van je deuren? 
Neem dan contact op met een Belisoladviseur in je 
buurt of maak een afspraak bij je thuis via belisol.be.

Anti-kerntrekbeslag

 Dievenklauw

Keyless slot

 Alarmcontacten

Er wordt dan een stevig beschermplaatje gemonteerd, zodat de cilinder 
niet meer zichtbaar is en die er dus ook niet uitgetrokken kan worden. 
Ook hier geven de SKG-sterren de mate van inbraakwering aan. Een 
inbreker die veiligheidsbeslag ziet, begint er niet aan. 

  Dievenklauw 
Om de scharnieren van je deur te beschermen, kan je dievenklauwen 
inbouwen. Langs het opendraaiende deel van de deur wordt er onder 
of boven elk scharnier een metalen pen in de deur gemonteerd. In 
het deurkader is een gaatje voorzien met een soort metalen ring, een 
zogenaamde bus. Als je de deur sluit, haakt de pen in het gaatje. Wanneer 
de inbreker via de scharnieren wilt binnenglippen, blijft de deur vastzitten 
in het kader door middel van de dievenklauw. 

Daarnaast kan je ook kiezen voor veiligheidsscharnieren. Deze werken 
op dezelfde manier als een dievenklauw. De pen is dan op het scharnier 
geplaatst in plaats van erboven of eronder. 

  Alarmcontacten 
Alarmcontacten kan je niet enkel op je ramen of schuiframen installeren. 
Ook bij geopende deuren word je gewaarschuwd door het alarm. Hoe dat 
werkt, lees je op p. 14.

  Keyless slot 
Met een keyless slot bepaal je zelf wie op welk moment van de dag je 
woning binnen kan. Je kan je deur bedienen via je smartphone, een 
handzender, een codeklavier of zelfs met je vingerafdruk.
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Extra veiligheid  
met magneetcontacten

Wil je helemaal op veilig 
spelen? Dan kies je voor een 
alarmsysteem gekoppeld aan 
speciale magneetcontacten 
in je ramen en deuren. Hoe dat 
werkt, leggen Stijn Guilliams 
van Belisol en Raf Jansen van 
Luco – specialist in security 
& home technology – je uit.
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Stijn Guilliams 
product manager bij Belisol

Raf Jansen 
zaakvoerder Luco

Raf Jansen: “We merken dat meer en meer mensen zich willen 
beschermen tegen inbrekers. Een eerste hulp is dan een sensor 
die aan de buitenkant van je huis beweging detecteert. Als men 
dan toch aan je raam of deur geraakt, komen magneetcontacten 
goed van pas.”

“Simpel gesteld gaat het om een contactje in de deurstijl, het 
raamkader of de garagepoort en een magneet in het openslaande of 
schuivende deel. Zo houd je gemakkelijk ongewenst bezoek buiten. 
Zodra iemand het raam of de deur opent, gaat het alarm af. Dat 
alarm kan je trouwens enkel inschakelen als alles gesloten is.”

Stijn Guilliams: “Het is voor ons nuttig om te weten of je al 
dan niet een alarmsysteem gaat aankopen. We kunnen de 
magneetcontacten, voor een bekabeld systeem, namelijk al 
inbouwen in de ruwbouwfase. Dat bespaart je werk en tijd achteraf. 
In de keuze van beveiligingsspecialist ben je nadien natuurlijk vrij.”

Nog meer voordelen
Raf Jansen: “Magneetcontacten maken je het leven ook makkelijker: 
je kan zelf steeds zien welke ramen en deuren nog niet gesloten 
zijn. Of we kunnen het koppelen aan domotica. Zet je bijvoorbeeld 
de verwarming aan terwijl er nog een raam openstaat? Dan krijg je 
daar automatisch een melding van. Handig om je energieverbruik 
onder controle te houden. Of je stelt het bijvoorbeeld zo in dat het 
licht aangaat als je de garagepoort opent, of dat de verwarming 
uitvalt als je een raam opent.”

Handig toch?
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voor de 
inbraak
beveiliging 
van je woning

8 
tips

2
Geef een 
bewoonde indruk
Ben je langere tijd 
weg? Zorg dan voor 
een bewoonde indruk. 
Laat iemand je 
brievenbus leegmaken 
en de rolluiken op- en 
neerlaten. Of vraag 
familieleden of buren 
om je gras te maaien.

3
Maak er geen 
etalage van
Als ongewenste gasten 
allerlei waardevolle zaken 
door je ramen zien, zet je 
hen nog meer aan om in 
te breken. Maak dus geen 
etalage van je ramen.

1
Verlicht je woning
Ook als je er niet bent, 
is het van belang je 
huis te verlichten. Zet 
timers op je lampen of 
televisietoestel, zodat 
ze vanzelf aangaan 
en het lijkt alsof er 
iemand thuis is. Om de 
donkere kanten van je 
woning te verlichten, is 
buitenverlichting met 
bewegingssensoren 
ideaal.
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4
Berg ‘nuttige’ 
materialen op
Wie materiaal zoals 
hamers, stenen en 
metalen staven laat 
slingeren rond het 
huis of in de tuin, 
maakt het inbrekers 
wel heel makkelijk. 
Met je eigen ladder of 
via de afvalcontainer 
komen ongewenste 
bezoekers zo op het dak.

5
Laat je sleutel 
niet op de deur
Laat geen sleutels aan 
de binnenkant van de 
deur hangen. Dieven 
schrikken er niet voor 
terug het glas kapot te 
slaan of er een gat in 
te zagen. Dan steken 
ze hun hand door 
het gat en openen de 
deur met je sleutel.

6
Sluit je ramen en 
deuren volledig
Sluit je ramen volledig 
als je weg bent. Laat ze 
ook niet op kiepstand 
staan, want dat maakt 
binnenkomen voor 
inbrekers een stuk 
eenvoudiger. Bovendien 
betalen sommige 
verzekeraars gestolen 
bezittingen en de 
aangerichte schade 
dan niet terug.

7
Vraag hulp van 
je buren
Een goede buur is beter 
dan een verre vriend. 
Dat geldt zeker voor 
de beveiliging van je 
woning. Elkaars huis in 
de gaten houden als de 
ander er niet is, geeft 
een gerust gevoel. En 
mocht je iets verdachts 
zien, dan kan je meteen 
de politie verwittigen.

8
Kies voor rolluiken
Rolluiken vormen een 
extra barrière tegen 
ongewenste gasten. Ze 
kunnen met een timer 
automatisch op- en 
neergelaten worden.
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Dit maakt je ramen en deuren brandveilig
De brandveiligheid van een woning 
staat al jaren hoog op de agenda. 
Zo is het vanaf januari 2020 
voor iedereen verplicht om een 
rookmelder te installeren. Maar hoe 
zit het met de brandveiligheid van 
ramen en deuren? Elk materiaal 
heeft zijn specifieke eigenschappen 
die je woning en je gezin beschermen 
tegen eventuele vlammen.

Aluminium houdt 
vuur op afstand
Aluminium ramen en 
deuren geven bij brand 
geen schadelijke stoffen 
of gassen af. Dit stevige 
en lichte materiaal is 
het minst gevoelig aan 
temperatuurschommelingen 
in vergelijking met pvc of 
hout. Pas vanaf 660°C begint 
aluminium te smelten. 

Pvc voor een 
brandveilige woning
Pvc ramen en deuren zijn zeer 
brandveilig. In technische 
termen worden ze ‘moeilijk 
ontvlambaar en zelfdovend’ 
genoemd. Als pvc ramen en 
deuren in contact komen met 
vuur, zullen ze het vuur zeker 
niet bevorderen, verspreiden 
of aanwakkeren. Je hebt met 
andere woorden voldoende 

tijd om alle aanwezigen naar 
een veilige plek te brengen. 

Geen gevaar met hout
De lage warmtegeleiding 
en de verkoling van hout 
zijn brandvertragend. Als 
vlammen nabij houten ramen 
en deuren komen, komen 
er trouwens nauwelijks 
schadelijke rookgassen vrij.
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Nog meer  
informatie & inspiratie?

Op belisol.be vind je de meest recente realisaties, 
inspirerende artikels en de laatste innovaties.

  Surf naar belisol.be/youtube voor reportages van 
onze recente realisaties en how to-filmpjes.

  Benieuwd naar welk effect nieuwe ramen en deuren 
hebben op een woning? Bekijk dan onze inspirerende 
foto’s op instagram.com/belisol_windows.

  De laatste nieuwtjes vind je op onze Facebookpagina  
facebook.com/belisol.com.

  Op zoek naar ideeën voor je interieur, nieuwe ramen en 
deuren? Volg ons dan op pinterest.com/belisol.

www.belisol.be
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Surf naar belisol.be/nl/showrooms 
voor de Belisol-showroom in 
jouw buurt of maak een afspraak 
voor gratis advies bij je thuis. 

Heb je specifieke 
vragen bij de keuze 
van je nieuwe ramen 
en deuren? Vraag 
gerust naar onze 
andere Ramen & 
Deuren Gidsen.
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    Onze ramen en deuren passen bij 
jouw smaak, woning en budget

    Elke bestelling verloopt 
professioneel en punctueel

    We plaatsen vakkundig en 
werken af met liefde

    Kwaliteitscontrole en 10 jaar 
garantie zijn altijd inbegrepen


