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PARTNERS IN DE KIJKER
Fabrikant en installateur perfect op elkaar ingespeeld  p.8

NIEUW: DECALU F50 FACADE
Deceuninck vult de Decalu-reeks aan met de Decalu F50 Facade, een gloednieuw 
en sterk glasgevelsysteem om energiezuinige én strakke gevels te maken  p.3

RECYCLING 
Breng uitgebroken kunststoframen  
gratis naar onze inzamelpunten p.6

TWINSON 
Renovatie van het rooftopterras 
bij een bierbrouwerij  p.5

Fineo vacuümglas voor Elegant en Decalu p.2
Elegant-referenties p.7
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Beste lezer,

Op 1 januari startte ik als CEO bij Deceuninck. Daarvoor 
was ik ruim een jaar actief in de Raad van Bestuur van de 
onderneming. Na het trotseren van de coronacrisis blijven 
de uitdagingen groot, ook door de huidige financieel-
economische en geopolitieke omstandigheden.

De huidige krapte op de arbeidsmarkt, stijgende grondstof-
prijzen, een oplopende inflatie, tekorten aan materialen en 
uiteraard het conflict tussen Rusland en Oekraïne… We voelen 
allemaal de impact van deze ingrijpende gebeurtenissen. 
Maar samen – van fabrikant tot installateur – kunnen we deze 
uitdagingen aan, in een spirit van overleg en samenwerking. En 
samen zetten we ook onze schouders onder meer duurzaam-
heid en een kleinere ecologische voetafdruk.

Met Deceuninck gaan we meer dan ooit voor een visie van 
innovatie en duurzaamheid. In deze nieuwe PROFILES leest u 
hoe we dit in de praktijk toepassen.

Via de ontwikkeling van vernieuwende en energiebesparende 
oplossingen – zoals de Decalu F50 Facade – of nieuwe 
partnerships – met onder meer AGC Glass Europe – blijven we 
ons productengamma toekomstbestendig maken. We leveren 
ook maximale inspanningen voor een zo duurzaam mogelijke 
productie. In dit magazine ontdekt u hoe we via de uitrol van 
inzamelpunten voor restmateriaal prioriteit geven aan recyclage 
van oude ramen en deuren. Want wist u dat er voor de produc-
tie van gerecycleerd pvc minder dan 25 procent energie nodig is 
dan voor het vervaardigen van dezelfde hoeveelheid nieuw pvc?

Als installateur wilt u uw klant niet enkel een innovatieve 
en duurzame oplossing aanbieden, maar ook een mooi en 
trendy product. Met ons Elegant-assortiment combineren we 
topdesign met een kleine ecologische voetafdruk.

Uw klant verdient steeds het beste product, aangepast aan zijn 
of haar noden. Daarom kunt u altijd in deze woelige tijden op 
Deceuninck rekenen om efficiënt en met minder afval te blijven 
werken, met verhoogde aandacht om de afgesproken lever-
tijden te respecteren. Een proactieve aanpak en transparante 
communicatie zijn hierbij cruciaal.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie!

Bruno Humblet
CEO Deceuninck

KORT NIEUWS

Onze Deceuninck-medewerkers kijken ernaar uit om je te 
ontmoeten op een van de volgende beurzen. 

▪	 Architect @ work 1 en 2 juni 2022 ▪  
Tour & Taxis Brussel ▪ www.architect@work.com ▪ stand 168 

▪	 Polyclose 31 augustus, 1 en 2 september 2022	▪  
Flanders Expo Gent ▪ www.polyclose.be ▪ stand 1400 + 1018

Nieuwe Technische Gids 
ramen en deuren 
HET COMPLETE OVERZICHT VAN DE ELEGANT-REEKS

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over een onderwerp 
in deze PROFILES? Contacteer ons via profiles@deceuninck.com 

In oktober 2021 ondertekenden Deceuninck en AGC Glass Europe een strategisch 
partnership. Hierdoor zijn de Elegant kunststof- en Decalu aluminium raamprofielen 
ook met Fineo vacuümglas uitvoerbaar. Binnenkort kan je deze ultraslanke beglazing 
integreren in de profielen van Deceuninck, met behoud van een optimale thermische 
en akoestische isolatie en lichttransmissie. Eind augustus 2022 presenteren wij deze 
systeemoplossing op Polyclose. ▪

Fineo vacuümglas 
voor Elegant en Decalu

Kom zeker langs!

Noteer deze data alvast in jouw agenda. Graag tot dan!

De Elegant-profielen staan garant 
voor een duurzame en toekomstge-
richte keuze in het bouwproces. In 
deze nieuwe editie van onze Techni-
sche Gids vind je een volledig over-
zicht van alle profielen in deze reeks 
en hun toepassingsmogelijkheden.

De Technische Gids van Deceuninck 
ken je waarschijnlijk al via onze Zendow 
ramen- en deurenreeks. De gids is een 
onmisbaar werkinstrument voor ieder-

een die Deceuninck-profielen wil ver-
werken, plaatsen of voorschrijven. Door 
de introductie van Elegant was dit lijvige 
document aan een grondige update toe. 

De vernieuwde gids biedt je antwoor-
den op technische en praktische vragen 
waarmee je dagelijks geconfronteerd 
wordt. In verschillende hoofdstukken 
vind je per product het toepassingsge-
bied, de prestaties en de correcte voor-
schriften voor verwerking en plaatsing. ▪ 

GRATIS 
GIDS

Vraag nu de 
gids aan! 

Scan deze QR-code 
of surf naar 

deceuninck.be/profiles

De Fineo vacuümbeglazing 
kan geïntegreerd worden in 
de Elegant- en Decalu-reeks. 
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PRODUCT IN DE KIJKER  ▪  DECALU F50 FACADE

Deceuninck vervolledigt zijn Decalu- 
gamma met de Decalu F50 Facade, 
een gloednieuw en sterk glasgevel-
systeem waarmee energiezuinige én 
strakke gevels gerealiseerd kunnen 
worden. Het systeem garandeert uit-
stekende performantiewaarden en is 
verrassend eenvoudig te produceren 
en te installeren.

Op maat van de projectmarkt
Met Decalu F50 Facade mikt Deceuninck 
op de projectmarkt. Deze innovatieve 
oplossing biedt architecten, aan nemers 
en installateurs de kans om grote glas-

partijen om te toveren tot een 
strakke gevel. Dankzij een aan-
zicht van slechts 50 mm kan een 

maximale licht inval in een ge-
bouw voorzien worden. 
Het glasgevel systeem 
wordt op strategische, 
onzichtbare plaatsen 

versterkt waardoor grote 
glaspartijen mogelijk zijn. 

Dankzij unieke glasdragers kan het 
systeem enorme glasgewichten – 
tot maar liefst 1.000 kg – dragen.

Tijdwinst op de werf
Decalu F50 Facade is voorzien van ver-
sterkingen in aluminium. Bovendien 
biedt Deceuninck een slimme set van 
acht stijlen en regels en een beperkte 
hoeveelheid onderdelen en verbindings-
stukken aan. Het resultaat? Een beperk-
tere voorraad, minder complexiteit en 
dus een vlottere en foutloze montage. 
Door die eenvoud heb je als installateur 
de garantie op een volledig systeem, 
met de nodige steunvoeten en veran-

keringen en kunststof afdekprofielen. 
Decalu F50 Facade laat ook toe om alle 
Decalu ramen en deuren meteen in de 
gevel te verwerken, wat voor extra tijd-
winst op de werf zorgt.

Beperkte ecologische voetafdruk
Dankzij de integratie van aluminium 
versterkingen in plaats van staal 
noteert het Decalu F50-systeem 
een Uf-waarde van 0,78 W/m²K. 
Naast deze standaardtoepassing 
ontwikkelde Deceuninck ook een High 
Insulation-toepassing. Hierbij worden 
isolatiestrips vervangen door speciale 
HI-schuimisolatoren. Een combinatie 
van deze HI-variant met sterk isolerende 
beglazing zorgt voor de realisatie van 
zeer energiezuinige gebouwen. En 
door de mogelijkheid om aluminium 
profielen na gebruik te kunnen 
recycleren, wordt de ecologische 
voetafdruk nog verder verkleind.

Brede waaier van  
kleuren en afwerkingen
Deze glasgevelprofielen zijn verkrijg-
baar in diverse kleuren en afmetingen, 
met zowel RAL-kleuren, structuurlak 
als anodisatie. Goed om te weten: 
16 van deze kleuren zijn ook verkrijg-
baar in het Elegant kunststofgamma 
van Deceuninck, waardoor we Elegant 
kunststoframen naast Decalu F50 
Facade kunnen toepassen. En om de 
designmogelijk heden helemaal te be-
nutten, heb je als installateur de keuze 
uit verschillende afdekkappen, van 
rechthoekig tot helemaal op maat van 
de klant. ▪

Fineo vacuümglas 
voor Elegant en Decalu

Decalu F50 Facade
INNOVATIEF EN UNIEK

i
MEER WETEN?
Contacteer:

Decalu, de aluminium 
reeks van Deceuninck, 
wordt aangevuld met een 
vliesgevelsysteem dat 
op Polyclose in primeur 
gelanceerd wordt.

Erik Mechelmans / Account Manager 
Antwerpen, Brabant, Limburg, 
Brussel en Wallonië
erik.mechelmans@decalusolutions.com
+ 32 468 25 11 85

Dirk Van Dijck / Account Manager
West- en Oost-Vlaanderen
dirk.vandijck@deceuninck.com
+ 32 485 47 49 82

Jan Bakker / Account Manager 
Nederland
jan.bakker@deceuninck.com
+31 6 12 86 68 00

Scan de QR-code om 
de animatie te bekijken 
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PROJECTZOOM  ▪  TUNAL 

In Lokeren staat het grootste chocolademagazijn 
ter wereld. Met een magazijnruimte van maar liefst 
60.000 m² gebruikt de Belgische chocoladeprodu-
cent Barry Callebaut dit gebouw als logistieke hub 
voor zijn wereldwijde chocoladedistributie. Voor 
dit project leverde Deceuninck Tunal muurroos-
ters. Hoe kwam Barry Callebaut bij Deceuninck 
terecht? En wat waren de belangrijkste technische 
uitdagingen?

Proactieve aanpak vanuit Tunal
Zowel voor de kantoren als de opslagruimtes van het 
immense magazijn zochten de bouwheer en project-
partners een betrouwbare leverancier van kwalita-
tieve muurroosters. Tim Aelbrecht, Account Manager 
bij Tunal, nam proactief contact op met de betrokken 
partijen. “Omdat dit project een unieke kans was om 
de troeven van de ventilatie- en muurroosters van 
Tunal in de kijker te zetten, haalden we alles uit de 
kast om dit binnen te halen. Via diverse gesprekken 
werkten we naar een oplossing op maat.”

De voordelen van night cooling
Voor dit project werd gekozen voor twee types muur-
roosters. Tim legt uit: “Enerzijds kregen we de vraag 
voor de productie en levering van muurroosters ter 
vervanging van glas, voornamelijk in de technische 
ruimte, waar koelingsinstallaties staan en waar dus 
voortdurend ventilatie nodig is. Anderzijds vroeg 
Barry Callebaut om muurroosters te leveren die op 
het raam geplaatst kunnen worden, om zo ‘night 
cooling’ mogelijk te maken. Via night cooling kunnen 
binnenruimtes zonder airco – op een duurzame ma-
nier – afgekoeld worden. Dit gebeurt door ’s avonds 
en ’s nachts koele buitenlucht te laten binnenstro-
men. Dankzij de muurroosters van Tunal kan dit op 
een inbraakwerende manier gebeuren.”

Uitdagende opdracht
In totaal leverde Tunal 43 muurroosters aan, in 
diverse vormen en afmetingen. De uitdagingen 

hierbij waren groot. Tim: “Voor het nieuwe maga-
zijn van Barry Callebaut moesten we meer dan ooit 
oplossingen op maat uitwerken. Voor de ramen 
in het kantoorgedeelte vielen de afmetingen nog 
mee – 1,5 bij 1,5 meter – maar voor het logistieke 
gedeelte moesten we roosters van maar liefst 5 bij 2 
meter voorzien. Zowel van onze productie- en poe-
derafdeling als van de handling vroeg dit de nodige 
creativiteit, maar we slaagden hier met glans in! Bij 
Tunal kunnen we trouwens alle afmetingen aan, 
tot op de millimeter. Ook elke kleur is mogelijk, als 
er maar een poedercode van bestaat. En ook ver-
schillende types van lamellen – met diverse fysische 
en visuele doorlaten – vormen een sterkte van ons 
assortiment.”

Het belang van goed geventileerde binnenruimtes
Eén ding is zeker: ook bij Barry Callebaut wordt 
maximaal geïnvesteerd in goed geventileerde bin-
nenruimtes. Volgens Tim is dat geen toeval: “De 
coronapandemie heeft ons het belang van goede 
binnenluchtkwaliteit doen inzien. Met de ven-
tilatieroosters van Tunal kiest de chocolade-
producent zoveel mogelijk voor een natuurlijke 
toevoer van verse lucht. Ook andere klanten doen 
hiervoor volop inspanningen. Met onze tekentool 
TunalDraw is het trouwens kinderspel om snel en 
eenvoudig muurroosters in een project te inte-
greren. We gebruiken deze plug-in voor 2D én 3D, 
wat ons een realistische simulatie, prijsofferte en 
materialenlijst oplevert.” ▪

Met dank aan de projectpartners:
Installateur: Willy Naessens
Projectpartners: Barry Callebaut, WDP, Alheembouw, 
AAVO Architects

INNOVATIEF VENTILATIESYSTEEM VOOR HET 
GROOTSTE CHOCOLADEMAGAZIJN TER WERELD

Tunal muurroosters 

“Dankzij de muurroosters van Tunal kiest Barry 
Callebaut voor ‘night cooling’ van binnenruimtes:  
een natuurlijke en duurzame manier van ventileren.” 

Tim Aelbrecht, Account Manager Tunal

MEER INFO 
Heb je een project 
waarvoor muur- of 
ventilatieroosters 
nodig zijn?
Contacteer ons via 
info@tunal.eu of 
op +32 (0)56 67 15 80

▪	 Onderdeel van Deceuninck sinds: 2016
▪	 Hoofdactiviteit: ventilatieroosters, muurroosters, 

solutions on demand
▪	 Werknemers: 13 werknemers
▪	 Adres: Menensesteenweg 295, Wervik
▪	 Website: www.deceuninck.be
▪	 E-mail: info@tunal.eu
▪	 Telefoonnummer: +32 (0)56 67 15 80                              

OVER TUNAL

Team Tunal.

Tunal leverde in totaal  
43 muurroosters.

Site Callebaut in Lokeren,
het grootste chocolade-
magazijn ter wereld.
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PROJECTZOOM  ▪  TWINSON

Voor de renovatie van haar rooftopterras 
deed een bekende Amsterdamse bier-
brouwerij onlangs een beroep op de Twinson 
terrasplanken van Deceuninck. Aico Giebing, 
Account Manager bij BMN Bouwmaterialen, 
legt uit waarom deze klant voor Twinson koos.

De uitgesproken wens van aannemer IJbouw 
voor zijn opdrachtgever luidde als volgt: “We 
zoeken een terrassysteem dat duurzaam, kleur-
vast en onderhoudsvriendelijk is voor de langere 
termijn.“ Aico Giebing geeft tekst en uitleg: “Het 
huidige hardhouten terras was niet alleen slecht 
onderhouden, maar op vele plekken dusdanig 
beschadigd dat dit niet meer te herstellen was. 
Door het oude terras door een nieuwe versie te 
vervangen, kon het volledige terras meteen ook 
op hoogte gesteld worden voor een correcte 
afwatering op het dakvlak, wat ook de kans op 
lekkages zo klein mogelijk zou maken.”

“Omdat het terras bij de bierbrouwerij intensief 
gebruikt wordt door het personeel, werd geop-
teerd voor een massieve hoogwaardige kwa-
liteit”, bevestigt Aico. “De Twinson Character 
Massive in composiet was dan ook een solide 
en trendy premium oplossing.”

Montagevriendelijk met unieke vervangclips
In het kader van dit renovatieproject werd het 
oude hardhouten terras volledig gedemon-

teerd en verwijderd. Aico licht toe: “Met een 
oppervlakte van circa 280 m² wilde de klant een 
montagevriendelijke oplossing. Dankzij het 
gebruiksvriendelijke kliksysteem van Twinson 
was dit perfect mogelijk. In het vernieuwde ter-
ras mochten geen schroefgaten te zien zijn. Via 
een systeem van handige montageclips klaarde 
de installateur de renovatieklus op amper drie 
weken. Voor deze opdracht werd op sommige 
plaatsen voor de allereerste keer gebruik ge-
maakt van de vervangclip. Met die clip kan je 
plaatselijk snel en flexibel enkele planken verwij-
deren om de onderliggende elektrische installa-
tie te bereiken.”

Massieve terrasplank met grote draagkracht
“Het terras staat op gemiddeld 25 cm hoogte ten 
opzichte van de dakbedekking”, bevestigt Aico. 
“Onder het volledige oppervlak van het terras 
staat een hele reeks stelvoeten, met daarover het 
aluminium frame dat de terrasplanken draagt. 
Die planken ogen stijlvol, in kleur 522 Walnut, die 
heel erg aanspreekt. En met de keuze van een 
massieve terrasplank ging de klant voluit voor 
een premium product dat een lange levensduur 
en groot onderhouds gemak combineert met 
maximale flexibiliteit. De Twinson Character 
Massive is trouwens een echte krachtpatser met 
een enorme draagkracht.” ▪

DUURZAAM EN STIJLVOL ALTERNATIEF 
VOOR TROPISCH HARDHOUT

Twinson

Scan deze QR-code 
of surf naar 

deceuninck.be/profiles

Vraag het 
snel aan!

GRATIS 
STAAL
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“We zetten voluit in op 
een maximale ontzorging 
van installateurs.” 

 Emile Coene, 
Recycling Development Manager

SERVICE  ▪  RECYCLING

Met een capaciteit van 45.000 ton hard pvc per 
jaar is de hoogtechnologische recycleerfabriek 
van Deceuninck in Diksmuide de grootste van 
West-Europa. Naast het recycleren van onder 
andere zaagresten uit hun productie en die van 
klanten, wil Deceuninck nog meer focussen op 
restmaterialen uit de markt. Een voorbeeld hier-
van is het recycleren van ramen die vervangen 
worden tijdens een renovatie. Daarom schakelt 
Deceuninck een versnelling hoger met een net-
werk van 9 inzamelpunten in Vlaanderen. Emile 
Coene, Recycling Development Manager, licht toe.

Gecertificeerde inzamelpunten
“Installateurs die hun restmateriaal bij een van onze 
partners willen afleveren, kunnen zich vooraf aan-
melden onder de naam ‘Deceuninck’. Op die ma-
nier weet het inzamelpunt dat de verwerking van 
het materiaal gratis mag gebeuren. Als installateur 
krijg je de garantie dat de verwerking en opslag van 
het materiaal op een correcte manier gebeuren. De 
recycling hubs hebben hiervoor de nodige certifi-
caten. Bij een volle vracht aan restmateriaal zorgt 
Deceuninck voor de ophaling ervan. Deze aanpak is 
dus zeer efficiënt, met een zo klein mogelijke ecolo-
gische voetafdruk.”

Maximale ontzorging
Om het verwerkingsproces zo vlot mogelijk te laten 
verlopen, vraagt Deceuninck aan de installateurs 
om vooraf het glas uit het restmateriaal te halen. 
Emile Coene: “De meeste van onze hubs aanvaar-
den restmateriaal zowel met als zonder glas. Het 
inleveren van materiaal zonder glas kan gratis, ter-
wijl dat met glas betalend is. Momenteel werken we 
ook aan een inzamelmethode met een all-in service 
op de werf, waarbij we tegen een vaste prijs het 
volledige restmateriaal – dus inclusief glas – zullen 
ophalen. We willen dus voluit inzetten op een maxi-
male ontzorging van de installateurs.”

Een andere interessante service is het aanbod van 
een container op de bedrijfssite van klanten. 
Emile Coene: “Een installateur die maandelijks een 
grote hoeveelheid uitgebroken kunststof verza-

melt, kan hiervoor op ons een 
beroep doen. Vanaf een vo-
lume van 40 à 50 ton per 
jaar is dat mogelijk.

Wat zegt de klant?
Nicolas Van Hee: 
"We vinden het heel 
makkelijk om onze 
oude ramen naar 
Diksmuide te kun-
nen brengen. Zodra 
deze piste voor ons 
mogelijk was, zijn we 
hierin meegegaan. We 
voeren dit restmateriaal 
zelf aan, maar het is ook 
mogelijk om een container 
door Deceuninck te laten plaat-
sen. Hierdoor winnen we extra tijd." ▪

EN ROLT EEN NETWERK UIT VAN INZAMELPUNTEN VOOR UITGEBROKEN KUNSTSTOF 

Deceuninck zet volop in op recyclage 

i
MEER INFO
Contacteer ons via 
recycling@deceuninck.com

INZAMELPUNTEN VOOR 
UITGEBROKEN KUNSTSTOF

INZAMELPUNTEN VOOR UITGEBROKEN KUNSTSTOF

GRATIS 
BROCHURE "Het is mooi om 

te weten dat op 
basis van dit 
oude materiaal 
opnieuw pro-
fielen gemaakt 
worden."
Nicolas Van Hee 
(Van Hee Ramen 
en Deuren)

Scan deze QR-code 
of surf naar 

www.deceuninck.be/profiles

Emile Coene, 
Recycling 
Development 
Manager
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PRODUCT IN DE KIJKER  ▪  ELEGANT

Met Elegant wijzigt Deceuninck definitief de perceptie van kunststof. Dankzij jarenlang onderzoek en ontwikkeling kunnen klanten kennismaken met 
een innovatieve, kwalitatieve, budgetvriendelijke en trendy totaaloplossing voor ramen en deuren. De minimalistische vormgeving met rechthoekige 
glaslatten is aanwezig in de hele Elegant-reeks. Ondertussen zijn de eerste realisaties een feit.

De eerste Elegant-referenties 

NIEUWBOUW POPERINGE (BE)
ELEGANT INFINITY 
+ ELEGANT MONORAIL
Ref. Grafietzwart mat
—
Installateur: P&S Projects
Bouwpartner: Catteeu

NIEUWBOUW POPERINGE (BE)
ELEGANT INFINITY
Ref. Leigrijs glad
—
Installateur: P&S Projects 
Bouwpartner: Catteeu

NIEUWBOUW POPERINGE (BE)
ELEGANT INFINITY 
Ref. Grafietzwart mat
—
Installateur: P&S Projects 
Bouwpartner: Catteeu

NIEUWBOUW SINT-GILLIS-WAAS (BE)
ELEGANT 
THERMOFIBRA INFINITY
Ref. Crèmewit
—
Installateur: De Clerck
Bouwpartner: VR Build bvba

RENOVATIE HAALTERT (BE)
ELEGANT INFINITY 
+ ELEGANT MONORAIL
Ref. Antracietgrijs mat 
—
Installateur: Bauwens

NIEUWBOUW SINT-GILLIS-WAAS (BE)
ELEGANT
THERMOFIBRA INFINITY
Ref. Grafietzwart mat
—
Installateur: De Clerck
Bouwpartner: VR Build bvba

RENOVATIE TEMSE (BE)
ELEGANT INFINITY 
Ref. Antracietgrijs glad
—
Installateur: Deram Systems Temse

Zet jouw realisatie in de kijker!
We zijn steeds op zoek naar mooie realisaties met onze producten 
die we in de volgende PROFILES en op onze sociale media in de 
kijker kunnen zetten. Ben je trots op jouw realisatie? 

Ben je trots op jouw realisatie? 
Stuur die dan naar profiles@deceuninck.com 

OPROEP
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De hybride  
zaagmachine kan

zowel aluminium als 
pvc-profielen

bewerken en verzagen.

Met ruim 10.000 m² productiehal en 150 m² 
showroom is Radco – Alradco in Moeskroen een 
toonaangevende fabrikant van ramen, schuif-
ramen en deuren, aangevuld met rolluiken en 
zonweringen. Voor heel wat installateurs is het 
bedrijf een one-stop-shop voor oplossingen in zo-
wel pvc als aluminium. Medezaakvoerder Karel 
Steenhoudt is erg enthousiast over de samen-
werking met Deceuninck.

Onestopshop voor aluminium en pvc
“Van bij de start van ons bedrijf in 1992 kozen we re-
soluut voor een aanbod van hoogkwalitatief schrijn-
werk voor de professionele markt”, bevestigt Karel. 
“Met Radco bieden we al 30 jaar hoogwaardige 
pvc-profielen aan. In 1996 startten we Alradco op om 
ook aluminium oplossingen te kunnen aanbieden. 
Die beslissing was een logisch antwoord op de vraag 
van onze klanten – schrijnwerkers die ramen en deu-
ren installeren – om zowel pvc als aluminium produc-
ten aan te bieden.”

Efficiënt en duurzaam leveren
“Deceuninck is al vele jaren onze vertrouwde partner 
voor pvc-producten”, zegt Karel. “In 2017 nodigden 
ze ons uit om ook hun aluminium producten te 
vermarkten, zodat we als aanspreekpunt konden 
fungeren voor Deceuninck-partners die zelf geen 
productie doen, maar louter op zoek zijn naar 
een fabrikant voor hun schrijnwerk. In de praktijk 
merken we dat het gecombineerde aanbod van 

pvc en aluminium producten heel 
wat voordelen oplevert voor onze 
professionele klanten. We blijven 
immers binnen de Deceuninck-
cultuur én kunnen leveringen 
vlotter groeperen en op elkaar 
afstemmen, met ook een efficiënter 
en duurzamertransport.”

De vele troeven van Decalu
De pluspunten van het Decalu-gam-
ma van Deceuninck zijn volgens Karel 
overduidelijk. “De voorgemonteer-
de dichting en in de glaslat, kader en 
vleugels vereenvoudigen de montage 
aanzienlijk. Dat is een uniek voordeel 
van Decalu en levert onze klanten 
enorme tijdwinst op. Het gamma is 
voldoende ruim om eindklanten hun 
gading te laten vinden. Binnen dezelf-
de reeks zijn trouwens verschillende 

opties beschikbaar – van steel tot retro – waardoor we 
onze productieprocessen niet voortdurend moeten 
aanpassen. Ook interessant is dat het raambeslag in 
aluminium en pvc identiek is, wat de afregeling voor 
installateurs een pak eenvoudiger maakt en de kans 
op menselijke fouten op de werf aanzienlijk verkleint.

Unieke hybride zaagmachine
Bij Radco – Alradco wordt maximaal 
ingezet op automatisering. Dat blijkt 
onder meer uit investeringen in 
een hybride zaagmachine die zowel 
aluminium als pvc-profielen kan 
bewerken en verzagen. Karel is hier 
erg trots op: “Vandaag beschikken 
we over drie zaagcenters: één voor 
aluminium, één voor pvc en een hy-
bride machine. We zijn een van de 
weinige fabrikanten die zo'n machi-
ne inzetten." 

Een van de trouwe klanten van 
Radco – Alradco is Ronnick Naeye 
in Dranouter (Heuvelland).  
Tot 2014 produceerde deze in-
stallateur – actief sinds 1989 –  
zelf pvc-ramen. Sinds 2011 is 
Ronnick Partner van Deceuninck, 
met Alradco als vaste leverancier 
van aluminium producten.

Klanten kunnen bij Ronnick Naeye terecht voor di-
verse oplossingen. Ronnick: “Naast de installatie van 
ramen, schuiframen en deuren in zowel hout, pvc als 
aluminium kunnen klanten ook op ons rekenen voor 
onder meer sectionale poorten, dakramen, gevel-
bekleding, zonnewering en rolluiken. De vraag naar 
pvc blijft hoog, al zien we een toenemende interesse 
in aluminium toepassingen. Met het Decalu-gamma 
kunnen we mooie en betaalbare producten voorstel-
len. 90% van onze klanten bestaat uit particulieren, 
en daarbij gaat het bijna uitsluitend om renovatiepro-
jecten. Door de stijgende energieprijzen is de vraag 
naar energiebesparende toepassingen erg groot. 
Ook het onderhoudsgemak en de kleur van raam- en 
deurprofielen staan hoog op de agenda bij onze par-
ticuliere klanten.”

Sinds januari 2022 biedt Ronnick ook Elegant-profielen 
aan. “De levering van de eerste bestellingen vindt bin-
nenkort plaats. Ik ben ervan overtuigd dat dit gamma 
zal aanslaan bij onze klanten, omdat deze pvc- en alu-
miniumreeksen qua looks aan elkaar gewaagd zijn. ▪
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▪	 Fabrikant van ramen en deuren in pvc en aluminium
▪	 Opgericht in 1992 (Radco) / 1996 (Alradco)
▪	 Zaakvoerders: Karel Steenhoudt –  

Bart Steenhoudt en Stijn Steenhoudt
▪	 Oppervlakte productiehal: 10.000 m²
▪	 Productie van 23.000 ramen per jaar
▪	 Al 25 jaar klant bij Deceuninck (pvc)
▪	 www.alradco.be         

OVER RADCO – ALRADCO

Productiehal Radco – Alradco.

"De voor-
berubberde 
kaders zijn een 
uniek voordeel 
van Decalu en 
leveren onze 
klanten enorme 
tijdwinst op."
Karel Steenhoudt

"Met het 
Decalu-gamma 
kunnen we 
mooie en 
betaalbare 
producten 
voorstellen." 
Ronnick Naeye

Ronnick Naeye (links)
en schoonzoon Mathijs  
De Ruddere. 

Karel Steenhoudt,
medezaakvoerder Radco.


