
STALEN RAMEN EN DEUREN VAN JANSEN PROFIELEN 

 

STANDAARD 50 RAMEN EN DEUREN 

Deuren, poorten en vensters. Het omvangrijke profielassortiment in de bouwdiepten 40, 50, 60 en 80 

mm opent de deur voor elke toepassing: voor functioneel onberispelijke en esthetisch fraaie 

constructies in een- en meervleugelige uitvoering, alsook met zijpanelen en bovenlichten, of als 

boog- respectievelijk pendel deuren. Bij vaste beglazing komen de uitstekende statische 

eigenschappen van staal tot hun recht: zij maken ook bij grote constructies een slanke 

dimensionering en torsiebestendige elementen mogelijk. 

 

De rationele vervaardiging wordt verder nog ondersteund door een uitgebreid beslagassortiment 

voor deur- en vensterconstructies en op de praktijk gerichte inbouwhulpmiddelen. 

 

ECONOMY 60 DEUREN 

Een eenvoudige profielstructuur, een slank lichaam en een maximale stabiliteit, dat zijn de typische 

kenmerken van deze profielserie. Met een rationele realisatie en een economisch voordelige 

montage als gevolg. Enkele en dubbele deuren met beweegbare en/of vast beglaasde bovenlichten 

en zijpanelen, constructies met Jansen-Economy 60 zorgen voor creatief potentieel bij het 

tegemoetkomen aan elke bouwtechnische eis. 

 

Deurconstructies met Economy 60 weten te overtuigen door hun inpassingsmogelijkheden, binnen 

en buiten doorlopende schaduwvoegen en een dubbele aanslagdichting. Ter hoogte van de drempel 

is al naargelang de gestelde eis een automatische valdorpel, een oploop- of een aanslagdichting 

mogelijk. 

Het stalen binnendeursysteem Jansen Economy 60 van ODS b.v. afd. Dak- & Geveltechniek behoort 

vanuit milieuoverweging tot één van de beste productkeuzes, en verdient daarom het DUBOkeur®. 

 

 

 

 



ART 15 RAMEN EN DEUREN 

Art 15 is ontworpen voor zeer slanke stalen ramen en deuren en is uitermate geschikt voor zowel 

klassieke renovatie projecten als moderne interieur projecten. 

 

 

JANISOL RAMEN 

De lasverbindingen geven stalen Janisol ramen grote stijfheid. Dit maakt grote stabiele 

raamoppervlakten met slanke profielen mogelijk. Jansen kan Janisol profielen op aanvraag ook 

gebogen leveren. Hierdoor is het mogelijk om getoogde, ronde of halfronde ramen te maken. 

 

Naast vaste ramen zijn er met het uitgebreide beslagassortiment van Jansen ruime mogelijkheden 

voor draai-, kiep-, draaikiep- en stolpramen. 

Tevens is het met Janisol profielen mogelijk om Personal Profiles te creëren. Hierdoor kunnen Janisol 

ramen worden toegepast in zowel moderne architectuur als in renovatieprojecten. 

 

JANISOL DEUREN 

Het Jansen Janisol deursysteem is een geïsoleerd vlakliggend systeem voor enkele en dubbele 

buitendeuren. De stalen schalen worden verbonden door middel van een hoogwaardige, 

glasvezelversterkte, kunststof isolator. Hierdoor ontstaat een profiel van slechts 60 mm diep met een 

goede isolatiewaarde en een grote stijfheid. De isolator is ook hittebestendig waardoor 

poedercoaten geen probleem is. 

 

Het Janisol systeem heeft hetzelfde aanzicht als de niet-geïsoleerde Economy systemen waardoor 

deze in uw project perfect gecombineerd kunnen worden zonder dat de verschillen zichtbaar zijn. 

http://www.ods-geveltechniek.nl/home/maatwerk/profielen/samengestelde-profielen/


JANISOL ARTE RAMEN 

Het zeer slanke stalen Janisol Arte profielsysteem met aanzichtbreedten van slechts 25 en 40 mm 

bewijst zich al jaren als thermisch geïsoleerde oplossing voor renovatieprojecten zoals monumentale 

panden, lofts in voormalige industriële gebouwen, fabriekshallen, pakhuizen etc. Deze typische 

bouwstijl laat zich met Janisol Arte perfect reconstrueren. 

 

Met slechts vier stalen profielen kunnen de klassieke typen beweegbare delen voor gebouwen uit de 

eerste helft van de vorige eeuw zoals de smalle draai-, stolp-, kiep-, uitzet-, of uitzetzak-ramen naar 

binnen of naar buiten toe openend gerealiseerd worden.  

 

In deze thermisch geïsoleerde profielen, met een inbouwdiepte van 60 mm, kunnen de gebruikelijke 

isolerende beglazingen zonder problemen ingebouwd worden. Goede resultaten op het gebied van 

wind- en waterdichtheid en thermische isolatie volgens CE productnorm EN 14351-1 garanderen een 

modern comfort van deze stalen Janisol Arte ramen. 

 

NIEUW: JANISOL ARTE 2.0 - DE NIEUWE GENERATIE! 

De Janisol Arte 2.0 serie bestaat uit 16 verschillende thermisch geïsoleerde profielen. Standaard zijn 

deze stalen profielen leverbaar in de verbeterde verzinkte "ZF" uitvoering. Daarnaast zijn deze slanke 

profielen nu ook leverbaar in RVS en Cortenstaal. Het assortiment glaslijsten is ook uitgebreid. Deels 

zijn de glaslijsten nu ook in RVS en Cortenstaal leverbaar. 

  

Het belangrijkste kenmerk van Janisol Arte 2.0 is de geïntegreerde dichtingsgroef zoals we die 

kennen van de systemen Economy en Janisol. Dit vereenvoudigt en versnelt de verwerking 

aanzienlijk ten opzichte van de vorige generatie Janisol Arte. 

MILIEUBEOORDELING 

Het goed geïsoleerde stalen raamkozijn Janisol Arte van ODS b.v. afd. Dak- & Geveltechniek behoort 

vanuit milieuoverweging tot één van de beste productkeuzes, en verdient daarom het DUBOkeur®. 

 

 

 


