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Vaar blind op
onze kwaliteit

Of u nu hobbymatig vaart of voor uw beroep: aan boord wilt u maximaal comfort. OMRU Scheepsramen,
producent van aluminium scheepsramen en windschermen, biedt u een breed assortiment
kwaliteitsproducten van Nederlandse bodem. Producten die van varen een bijzondere ervaring
maken. U vindt ze terug in deze brochure. Vraag onze specialisten vrijblijvend om meer informatie.
Of kijk op www.omruscheepsramen.com.

Scheepsramen van OMRU

Elk jacht en elk schip is anders. En dus
is elk scheepsraam anders. OMRU
Scheepsramen levert maatwerk met een
goede prijs-kwaliteitverhouding. Zowel
voor de pleziervaart als beroepsvaart.
Wat betreft dat maatwerk, gaan we geen
enkele uitdaging uit de weg. Strakke
wand of gebogen: met onze fraaie,
robuuste aluminiumprofielen kunnen
we wanddiktes aan van 3 tot maar liefst
65 mm. Nog een kwaliteitskenmerk van
OMRU: alle ruiten worden structureel
verlijmd tegen de aluminiumprofielen. Dat
resulteert in een stijve, corrosiebestendige
en strakke constructie.
Vanzelfsprekend produceren wij onze
scheepsramen en windschermen volgens
de in de scheeps- en jachtbouw geldende
normen.

Brede range profielen voor de
pleziervaart
OMRU Scheepsramen biedt voor elk budget een kwaliteitsoplossing. Ons gevarieerde
productaanbod is opgebouwd rondom drie montagemethoden: inlijmen, montage
door middel van klemblokken en montage met tegenlijsten aan de binnenzijde. Deze
methoden hebben zich in de praktijk ruimschoots bewezen.

Inlijmprofiel

Uitstekende budgetoplossing van OMRU.

Klemblok

Één van de beste montagemethoden. Goed en betaalbaar.
+ Standaard: met binnenrubber.
+ Thermisch onderbroken: geen afwerking aan de binnenzijde voorzien.
Aluminium binnenlijst mogelijk.

Tegenlijst

Voor een hoogwaardige afwerking aan de binnenzijde.
+ Standaard.
+ Voorheen Smaal: voortzetting van de scheepsramenlijn van Smaal.
+ Thermisch onderbroken.

Montage d.m.v. inlijmen

Montage d.m.v. klemblokken (standaard)

Montage d.m.v. klemblokken
(thermisch onderbroken)

Montage d.m.v. tegenlijst binnenzijde
(standaard)

Montage d.m.v. tegenlijst binnenzijde
(voorheen Smaal)

Montage d.m.v. tegenlijst binnenzijde
(thermisch onderbroken)

Innovatief thermisch onderbroken
profiel voor de beroepsvaart
Uw scheepsramen aan vervanging toe? Denk dan eens aan het thermisch
onderbroken profiel dat wij speciaal voor de binnenvaart hebben ontwikkeld. Dit
robuuste profiel heeft een inbouwmaat van 42 mm. Dat is precies de maat waar
bijna alle schepen mee rondvaren. De binnenbetimmering kan dus in de meeste
gevallen na plaatsing van onze ramen gewoon worden teruggeplaatst. Reken uit
uw besparing.

Betere isolatie door standaardspouw van 15-16 mm

In ons profiel voor de beroepsvaart hanteren wij een spouwbreedte van 15-16 mm.
Uit onderzoek blijkt dat deze breedte het minste energieverlies van binnen
naar buiten oplevert. Betere isolatiewaarden dus. Standaard leveren wij onze
scheepsramen met isolatieglas voorzien van een 10 mm buitenruit. Voor
nog meer leefcomfort kiest u optioneel voor het Noise Reduction-glaspakket,
waarmee omgevingsgeluiden nauwelijks nog tot in uw woning doordringen. Ook
raamverwarming (tracing) behoort tot de opties.

Neerklapbaar windscherm standaard.
(Onderbouw optioneel)

Neerklapbaar windscherm met verborgen scharnieren en
gebogen zijpanelen. (Onderbouw optioneel)

Neerklapbaar windscherm met verborgen scharnieren.
(Onderbouw optioneel)

Neerklapbaar windscherm met verborgen scharnieren.
Middenpaneel geklapt. (Onderbouw optioneel)

Luxe, neerklapbare
windschermen van
OMRU
Misschien wel het mooiste windscherm dat
op de markt verkrijgbaar is. Maar dat mag u
zelf beoordelen. Feit is dat onze neerklapbare
windschermen een lust voor het oog zijn.
Zeker met de gepatenteerde verborgen
Stealth-scharnieren. Onze scharnieren
worden niet zichtbaar op het profiel en de
onderrand gemonteerd en doen geen afbreuk aan
het design van het windscherm. En zo hoort het, vinden wij.

Neerklapbaar middenpaneel

Het frame van onze windschermen is rondom gelast, met als resultaat een duurzaam
stabiel product met een hoogwaardige uitstraling. Een speciaal ontwikkeld profiel
zorgt ervoor, dat het middenpaneel bij een 5- of 7-delig windscherm eenvoudig en
soepel naar voren klapt. Maar ook het volledige windscherm kan, zelfs door één
persoon, gemakkelijk worden neergelaten.

U krijgt wat u ziet

Wij meten onze windschermen in
met behulp van een FlexFrame:
een ‘voorbeeld-windscherm’
waarmee wij de hoogte, breedte
en schuinte volledig aanpassen
aan uw wensen. U ziet zo direct
hoe het er uiteindelijk uit komt
te zien. Bijkomstig voordeel: in
de meeste gevallen hoeft een
bestaande tent niet aangepast
te worden.

Het totaalpakket van OMRU:
-

ramen: vast, klap (1/2, 3/4, volklap), schuif, zak, combi
windschermen: 4-, 5-, 7-delig
beglazing: zonwerend, brandwerend, veiligheidsglas, verwarmd, geluidsisolerend, gebogen
deuren en puien: aluminium deuren, schuifdeuren, staartdeuren
horren: raamhorren, plisséhordeuren
boottenten: cabrio, vast
structurele glasverlijming
mogelijkheid tot digitaal inmeten en/of digitaal aanleveren van de raammaten
eigen ontwerpafdeling: mogelijkheid tot het verwerken van CAD-geometrie of aanleveren van
CAD-data ten behoeve van het ontwerpproces
- scheepsramen van OMRU zijn uitermate geschikt voor toepassing in o.a. de carrosseriebouw

OMRU-professionals

Met ons specialistisch OMRU-team leveren wij u een fullservice dienstenpakket: van
inmeten tot en met montage. Wie voor kwaliteit gaat, kiest voor OMRU. Een naam
die staat voor veiligheid, comfort en design, samengebracht in topproducten van
Nederlandse makelij.

Vraag een offerte aan

Een offerte aanvragen kan heel eenvoudig telefonisch. Of kijk op
www.omruscheepsramen.com/offerte. Wij geven u graag een persoonlijk advies.

OMRU Scheepsramen

Productielocatie / showroom (op afspraak)
Kelvinweg 12A / 13C
6101 WT Echt
Verkoopkantoor / showroom (7 dagen per week geopend)
In ’t Broek 4
6107 BG Stevensweert
info@omruscheepsramen.com
tel. +31 (0) 475 55 10 23
+31 (0) 6 203 51 424

www.omruscheepsramen.com

