Camba schept licht ...

Wij maken jouw huis uniek
licht ...
voor jouw woonconcept ...

Wij creëren — praktisch en doordacht —
innovatieve oplossingen,
op maat van je persoonlijke voorkeur.
Wij maken, leveren en plaatsen
ramen, deuren en poorten.

COLOFON
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:

Camba ramen
Woudstraat 15 • Genk
VORMGEVING:

/ colofon
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Waarom voor Camba kiezen
\
\
\
\
\

Charisma voor unieke en eigentijdse realisaties
Anticiperend op de nieuwste woontrends met technische innovaties
Maatwerk volgens jouw unieke wensen en behoeften
Belgisch (100%) / A***** kwaliteitslabel
Altijd service- en klantgericht

NIEUWBOUW of RENOVATIE
3 materialen naar keuze en combineerbaar,
rechtstreeks bij één fabrikant

KLASRIJKE PVC
Stijlvol kunststof, nauwelijks te onderscheiden van (gelakt) hout.

HARDHOUT
Met 3-voudige behandeling / om te laten vergrijzen.

ALUMINIUM
Klassiek en moderne steel look / 25 jaar garantie.

/ waarom Camba
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Hoe maakt Camba
het verschil voor jou
Innovatieve trendsetter
PVC, hout of aluminium? Wat je ook kiest, bij Camba vind je inspiratie: van traditioneel-klassiek tot de allernieuwste trends.

Gevestigde waarde
Camba staat voor meer dan 40 jaar vakmanschap, ervaring en expertise. En we groeien nog steeds, dankzij de talloze tevreden klanten die onze reputatie bevestigen.

One-stop-shop
Minder kopzorgen, meer vrijheid: wij werken rechtstreeks met jou, zonder tussenpersonen of dealers.
Je mag rekenen op één aanspreekpunt en bent vrij om producten te combineren.

Eigen productie in België
Ervaren werknemers, een modern machinepark en scherpe kwaliteitscontrole. Allemaal binnen de 100% eigen Belgische productie.
Kortom, uw ramen en deuren zijn in goede handen.

Altijd 1 bereikbaar aanspreekpunt
Je sales consultant is jouw professionele partner met kennis van zaken.
Van het eerste advies tot dienst na verkoop staat hij voor je klaar met raad en daad.

Toegewijde service na verkoop
Tot 2 jaar na de plaatsing biedt Camba een gratis service na verkoop. Wij komen bij je langs wanneer het je past.
En afspraak is afspraak: die belofte is ons heilig.

Steeds klantgericht
Meer dan 50.000 tevreden klanten, dat wil iets zeggen. Klantgerichtheid is geen troef, het is een evidentie.

TOTAALBELEVING
Niets bepaalt de uitstraling van je woning meer
dan het buitenschrijnwerk. Bij Camba begeleiden
we je van a tot z bij de keuze van ramen en deuren
die perfect bij je woning én je persoonlijke smaak

Ecologisch
aansluiten. Kwaliteit, service en toewijding staan
daarbij centraal. Je bent op immers op zoek naar
een totaalaanpak, en daar maken we bij Camba
een erezaak van.

Camba focust op verantwoord ondernemen. Wij maken gebruik van zonne-energie, verwarmen
met zelfgemaakte houtbriketten en recycleren volledig ons PVC en ALU afval.
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Van rustiek
tot modern

Samen maken we van jouw ramen en deuren
het visitekaartje van je woning.

Voor elke stijl
de juiste oplossing
Nooit was de keuze voor
jouw woondroom groter dan vandaag.
Bij Camba zorgen we dat je ramen en
deuren perfect zijn afgestemd op
jouw persoonlijke project.

Landelijk of stedelijk, klassiek of modern
of een verrassende combinatie

/ referenties

De ideale poort is maatwerk: functioneel
en smaakvol geïntegreerd in de gevel.
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Harmonie tussen
pvc, hout en aluminium

Sfeerschepper,
binnen en buiten
Jouw ramen zijn zoveel meer dan
een functioneel deel van de woning.
Ze zijn een blikvanger en verdienen
dus extra aandacht.

Jouw ramen bepalen mee de sfeer en de
uitstraling, zowel binnen als buiten.

Oog voor detail en een vlekkeloze afwerking

/ referenties
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PVC,
exclusief en innovatief
\
\
\
\
\

2 aparte reeksen in de meest trendy kleuren
Buitengewone imitatie van traditionele houten profielen
Superieure isolatie
Verhoogde stabiliteit
Meer lichtinval
3

ELEGANCE of LUX

6
3
4

ELEGANCE
Een nieuwe norm voor kunststoframen, een nieuwe eenvoud in design.
Deze pvc-profielen zijn de slankste en strakste op de markt
en bovendien geschikt voor elke bouwstijl.

Onze pvc-profielen zijn de best isolerende
op de markt met een isolatiewaarde die 30% hoger ligt.
Samen met hun onderhoudsvriendelijkheid
zijn ze ook ecologisch de beste keuze.
In combinatie met 3-voudige beglazing
kunnen we zelfs passieframen maken.

7

VERHOOGDE STABILITEIT

Het gemak van pvc met de look van hout.

LUX

SUPERIEURE ISOLATIE

5

De beste grondstoffen, de dikste wanden,
de breedste stalen versteviging
en de kleinste toleranties dragen ertoe bij
dat Camba de duurzaamste pvc-ramen aanbiedt.

2

7
DOORSNEDE ELEGANCE PROFIEL

1 inbouwdiepte: 82 mm 2 middendichting 3 profielkleur
4 7-kamerprofiel 5 Uf -waarde profiel: 0,9-1,0 W/m2K 6 Ug -waarde glas: 0,6-1,0 W/m2K
7 dikte stalen versteviging binnenin het profiel: 2 mm

MEER LICHTINVAL

1

Door ons ingenieus design zie je veel minder profiel
en wordt het glasoppervlak vergroot.
Zo heb je tot 10% meer lichtinval.

/ pvc

Meer leefruimte, meer comfort

NIEUW

AIRSLIDE

AIRSLIDE combineert het ruimtebesparende comfort
van schuivende oplossingen met uitzonderlijke dichtheid.
Een uniek samenspel van nieuwontwikkelde beslagelementen,
innovatieve profielgeometrie en een geoptimaliseerde afdichting.

\ Winddicht (luchtfilter) \ Moeiteloos schuivend
\ Ruimtebesparend \ Slagregendicht
\ Hoge thermische isolatie \ Optimale geluidsdemper
\ Elegant geïntegreerd ontwerp
De speciale rondomlopende afdichting houdt
weer en wind buiten, maar vergroot het comfort binnen.
De perfecte zuidwester!

1

2

De slimme beslagcomponenten, speciale loopwagensystemen
en een uitzonderlijke sluitingstechnologie
zorgen voor een ongekend soepele dichtheid.
FUNCTIONALITEIT

1 De rondomlopende afdichting zorgt voor een perfecte afdichting
tegen externe invloeden in gesloten toestand.
2 Schuifelementen zijn plaatsbesparend.
De leefruimte kan tot tegen het raam benut worden.

/ pvc
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HARDHOUT,
exclusief en tijdloos
\
\
\
\
\

3 generaties vakmanschap in buitenschrijnwerk
3-voudige behandeling
2-voudige aanslagdichtheid in neopreen
De charme van eik
Verdoken beslag

EIK, MOABI of AFRORMOSIA
EIK
Onze Franse eik komt altijd uit duurzaam beheerde bossen.
Het hout wordt door specialisten zorgvuldig geselecteerd.

MOABI
Het duurzaamste en meest onderhoudsvriendelijke hardhout.

AFRORMOSIA

HOUTEN SCHUIFLUIKEN

Dit duurzame Afrikaanse hout is prachtig goudbruin
in de kern en geschikt voor binnen en buiten.

NIEUW

Met onze nieuwe houten schuifluiken krijgt
je woning een uniek karakter: een knipoog naar
het verleden, met een moderne strakheid.

/ hardhout
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ALUMINIUM,
elegant en ultrastrak
\
\
\
\

Max Light Ultraglide
schuifraam, luxueus
met maximale lichtopbrengst

Uitzonderlijke duurzaamheid
25 jaar garantie op een ruime waaier aan kleuren
Extra aandacht voor hoekverbindingen
Maximale bescherming van de afwerkingslaag

TRANSPARANTE HOEK
We brengen het buitengevoel naar binnen.
We creëren een ruimtelijk effect dat
jouw leefcomfort verhoogt dankzij
een optimaal zicht en veel natuurlijk daglicht.

MODERN of STEEL
MODERN
MODERN tekent voor een ultrastrakke look. Dankzij de sobere maar
krachtige uitstraling is dit profiel een echte publiekslieveling
bij moderne architectuur.
Dit slanke profiel draagt niet enkel bij aan de esthetiek van
jouw woning maar ook aan een optimale lichtinval.

VLAKKE DORPEL
Dankzij de vlakke dorpel in
het drempelloze schuifraam is er hier
geen struikelblok meer (rolstoelvriendelijk).
Niet alleen mooi, maar comfortabeler dan ooit.
Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.

STEEL
Liefhebber van een meer klassieke look?
STEEL overtuigt met zijn robuust karakter.
In combinatie met een verfijnde esthetiek herinnert
dit profiel aan traditioneel vakmanschap.
modern

steel

/ aluminium

Nieuwe generatie
hoogrendementsbeglazing
\
\
\
\

Top in isolatie
Optimaal daglicht
Lage reflectie
Universele esthetiek
DAGLICHTKAMPIOEN

Onze nieuwe en revolutionaire
generatie isolatieglas haalt
maximaal natuurlijk licht in huis,
met topprestaties in akoestische en
thermische isolatie.
Extra troeven zijn
gratis zonne-energie,
neutrale esthetiek en lage reflectie.
Meer daglicht, meer gezond
genieten, minder verbruik.
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Wij zijn Camba,
wij zijn vakmensen
\
\
\
\

Je kan gerust zijn
Als wij oerdegelijk werk leveren,
is dat de verdienste van onze gedreven,
deskundige en ervaren mensen.
Vakmensen, die trots zijn op hun werk,
op hun bedrijf en op hun collega’s.
Daarom kunnen, maar vooral willen wij
de lat erg hoog leggen. Dat geldt zowel
voor onze medewerkers in de productie,
als voor onze opmeters, plaatsers
en sales consultants.
Camba is dan ook al meer dan
vier decennia een naam in de wereld
van ramen en deuren.

Het meest moderne machinepark in België
Ervaren vakmensen
Vakmanschap = hoge kwaliteit
Vaste plaatsingsploegen

Wij maken het verschil door altijd verder
te denken. Zo komen we samen tot de
beste oplossing in functie van
je huidige en toekomstige behoeften.
De juiste invulling voor
jouw project, daar gaat het om.

AFWERKING

PLAATSING
Bezoek onze showrooms in Genk, Geel,
Hamme of Wezembeek-Oppem.

/ bedrijfsprof iel

Geen kwaliteit zonder vakmanschap ...

T. 0800 23 134
www.camba-ramen.be
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