Tuindeuren met verwarmd glas bij
vtwonen weer verliefd op je huis
“Al onze Select Windows partners hebben een showroom, maar dankzij de samenwerking met
vtwonen kunnen we onze producten aan een nóg breder publiek laten zien,” licht Select Windows
directeur Amanda Knol de keuze toe voor een verlengde samenwerking met vtwonen.
In de tv-uitzending van vtwonen weer verliefd op je huis zag de kijker op 10 november precies hoe het in
z’n werk gaat als je bijvoorbeeld meer licht en ruimte in je woning wenst. Of het woongenot zoekt in de
verbinding met huis en tuin. “De kijker ontdekt met eigen ogen dat kunststof kozijnen bij elke woning
passen omdat er veel verschillende uitstralingen, kleuren en structuren te kiezen zijn.”

Openslaande tuindeuren met verwarmd glas en groot zijlicht
Voor de metamorfose in Uden werkten twee Select Windows partners samen. Verbouwcenter Ede en
Kozijndeluxe uit Noord Limburg sloegen de handen ineen om twee prachtige openslaande tuindeuren met
verwarmd glas en een groot vast raam ernaast te maken.
Bewoners Roel en Rianne wilden graag veel glas om te genieten van het weidse zicht op de tuin. Om dit te
realiseren moest afscheid genomen worden van een vensterbank, borstwering en radiatoren. “Naast de
tuindeuren maakten we een zijlicht tot op de grond. Het glas is rechtstreeks op de onderdorpel geplaatst..
Echt prachtig,” vertelt Amanda. Het werd tijdens de uitzending wel duidelijk dat de bewoners enorm blij
zijn met de veranderingen en dat ze nu met volle teugen genieten van het woongeluk dat ze voor ogen
hadden.

Verwarmd isolatieglas
Al dat glas trekt wel kou aan. “Zeker nu de radiator verwijderd was, moesten we hier iets mee.” Om toch
lekker warm van het uitzicht in de tuin te genieten, adviseerde Select Windows verwarmd isolatieglas.
Gekscherend wordt dit wel ‘knuffelglas’ genoemd. De stralingswarmte van het infrarood licht is voelbaar
als je voor het raam zit en naar buiten kijkt.

Tijdens deze aflevering van vtwonen, ‘weer verliefd op je huis’, zie je dat een ronde aanbouw omgetoverd
wordt tot een rustige ruimte met een prachtig uitzicht op de tuin. “In de geheel gerestylede living werd een
extra toegang tot terras en tuin gecreëerd met tuindeuren. Voor de kozijnen van de openslaande deuren
hebben we gebruikgemaakt van het Energie Kozijn. Dit extra diepe profiel (Select Windows Hollands
Facet) heeft extra isolatiekamers en is in combinatie met triple glas het best isolerende kozijn dat er bestaat.
Om het geheel af te maken, is gekozen voor een Hollandse dorpel. Superstrak en sterk isolerend.

vtwonen weer verliefd op je huis gezien en geïnspireerd
geraakt?

Voor de openslaande deuren en de onderhoudsarme kozijnen van het vaste raam is voor zowel de binnenals de buitenzijde gekozen voor de kleur antracietgrijs met een LIGNA structuur. Binnen één dag was alles
geplaatst en ziet de wereld er opeens heel anders voor bij deze Udenaren. Ben je geïnspireerd geraakt, stap
dan eens een Select Windows showroom binnen voor een woonadvies op maat, inclusief vrijblijvende
offerte. Je kunt ook alvast wegdromen bij de referenties verderop in onze website.

vtwonen weer verliefd op je huis terugkijken?
Je kunt aflevering 8 uit serie 11 van vtwonen weer verliefd op je huis hier terugkijken

