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URBЛN LЛBΞL
Met Aluk Urban Label verrijk je jouw woning.
De collectie is strak, trendy en toch tijdloos.
En toepasbaar in zowel nieuwbouw- als
renovatieprojecten. Want aluminium kan altijd!
Smaakvol design
Een investering in aluminium ramen en deuren is een investering in een
smaakvolle omgeving. De deskundig ontworpen producten van Urban
Label van Aluk zijn niet alleen een toegevoegde waarde voor jouw woning,
maar ook voor de manier waarop je er in leeft. Onze focus ligt naast design
ook op gebruikersgemak.
De Urban Label-producten hebben een minimalistisch frame en grote
raampartijen waardoor daglicht vrij spel heeft. Voel je vooral niet beperkt in
het kiezen van de perfecte afmeting voor jouw woning: met onze systemen
zijn de mogelijkheden oneindig. Geniet van het uitzicht!
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Lage energiekosten

Aangename
temperatuur

Eindeloos
kleurenpalet

Onderhoudsvriendelijk

Lange levensduur

Eindeloos
recyclebaar

Moderne uitstraling

Inbraakveilig

Optimale lucht- en
waterdichtheid

Grote
glasoppervlakken

Zeer slank uiterlijk

Ruime keuze
in deur- en
raambeslag
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ALL IN
THE DETAIL
Prestaties
Met Urban Label ben je verzekerd van grondig

Wanneer het op kwaliteit aankomt, sluiten wij

geteste ramen en deuren die elke omstandigheid

geen compromissen. Onze ramen en deuren

doorstaan. Onze geavanceerde technologie

zijn stuk voor stuk Qualicoat-gecertificeerd –

garandeert minder geluidsoverlast en optimale

Qualicoat is het internationale kwaliteitslabel voor

bescherming tegen wind en regen. Bovendien

het coaten van aluminium.

hebben al onze producten een uitstekende
isolerende werking. Hierdoor ben je verzekerd
van een comfortabele en tochtvrije woning en

Aluminium is de beste keuze voor de wereld van

bespaar je bovendien op de energiekosten.

vandaag. Het is van nature sterk, duurzaam en

De prestaties van onze producten zijn uitstekend.
Urban Label ramen en deuren blijven er door de

onderhoudsvriendelijk. Bovendien behoudt het
zijn kenmerken decennialang.

jaren heen perfect uitzien en functioneren al die

De Urban Label-systemen zijn ontwikkeld om

tijd alsof ze net in gebruik zijn genomen. En dat

generaties lang mee te gaan, maar het is goed

allemaal met minimaal onderhoud.

om te weten dat aluminium keer op keer zonder

Veiligheid

afname van kwaliteit gerecycled kan worden.
Sterker nog, inmiddels is 90% van al het aluminium

De veiligheid van jouw familie en bezittingen

dat wordt gebruikt binnen de bouw al minimaal

staat voorop. Daarom zijn onze ramen en deuren

één keer gerecycled.

standaard uitgerust met verschillende slimme
veiligheidsfuncties die voldoen aan de laatste
wettelijke voorschriften.
Kleuren
Een van de grootste voordelen van aluminium is
de diversiteit in uitvoering en afwerking.
Je kunt kiezen uit een uitgebreid aanbod van
smaakvolle stijlen en kleuren. Extra bijzonder is
de bi-color, waarmee de binnenkant van het
raam perfect matcht met jouw interieur en de
buitenkant aansluit op de gevelafwerking.
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Duurzaamheid
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Onderhoud
Het enige wat je moet doen om ramen en deuren

Onze partners worden getraind en ondersteund

van Urban Label in topconditie te houden, is ze zo

door AluK. Hierdoor ben jij verzekerd van het

nu en dan wassen om vuil en stof te verwijderen.

beste van twee werelden: de ontwerp- en

De zon heeft geen enkele invloed op onze

productiecapaciteit van een grote wereldwijde

systemen. En schilderen… dat is iets van vroeger.

speler en het gemak, contact en support van een

Zo blijft er meer tijd over om met familie en

lokaal bedrijf.

vrienden te genieten.
Deskundig netwerk

Over AluK
AluK is een wereldwijde speler in het ontwerpen

Urban Label koop je bij een van onze

en produceren van aluminium ramen, deuren

betrouwbare partners. Zij voorzien je van

en schuifdeuren en heeft vestigingen in Europa,

deskundig advies en helpen je bij het maken van

het Midden-Oosten en Azië. Ons familiebedrijf

de juiste keuze voor jouw woning. Ons netwerk

hanteert al zestig jaar traditionele waarden

bestaat uit onafhankelijke en bekwame bedrijven

gebaseerd op kwaliteit, service en aandacht voor

die werken volgens onze hoge standaarden in

details. We combineren onze schat aan ontwerp-

kwaliteit en service.

en productie-ervaring met kennis en vragen
vanuit de markt en stemmen hiermee onze
producten af op de behoefte van deze tijd.
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COLLECTIE
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LIFESTYLE IMAGE TBC

URBЛN LЛBΞL

Product

Themis
pg 8

Themis Next
pg 10

Infinium
pg 12

Kolos
pg 14

Ramen en deuren

Ramen en deuren

Schuifdeuren

Schuifdeuren

Steel look

Vlak en slank

Minimalistisch

Strak

Novae

Novae

n.v.t.

n.v.t.

Isolatie

Veiligheid

Lichtinval
Geschikt voor
renovatie
Slankheid

Esthetiek

Greep

Bicolor

Structuurlak
Onzichtbare
scharnieren

URBAN LABEL RAMEN EN DEUREN

THEMIS
STEELLOOK
Dé combinatie van moderne technieken
met een tijdloos en klassieke uitstraling en
energie-efficiënt aluminium
Ben je gecharmeerd van het tijdloze slanke design dat stalen
ramen en deuren te bieden hebben? Kies voor Themis van
AluK. Het slanke uiterlijk geeft een authentieke uitstraling aan
ieder nieuwbouw- en renovatieproject.
Kenmerken
•

Slanke profilering

•

Authentieke uitstraling

•

De perfecte vervanging van stalen kozijnen in oude
fabriekspanden, scholen en herenhuizen

•

Isolatiewaarde: Uw = 1.21 W/m2K*

*afhankelijk van de profielcombinatie
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URBAN LABEL RAMEN EN DEUREN

THEMIS
NEXT
Voor een optimale lichtinval in huis
Themis NEXT is het nieuwste hoogwaardig aluminium design
binnen het AluK-gamma. Themis NEXT combineert haar slanke
uiterlijk met een vlak en modern aangezicht. Ben je op zoek
naar optimale lichtinval in jouw woning en houd je van een
moderne uitstraling? Kies dan voor AluK Themis NEXT.
Kenmerken
•

Slanke profilering

•

Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

•

Vlak en modern uiterlijk

•

Isolatiewaarde: Uw = 1.21 W/m2K*

*afhankelijk van de profielcombinatie
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URBAN LABEL SCHUIFDEUREN

INFINIUM
Haal buiten naar binnen
Infinium is het nieuwste schuifdeursysteem van AluK. Met
Infinium ben je zeker van maximale lichtinval en een
onbelemmerd panoramisch zicht. Het unieke ontwerp en
minimalistische design voldoen aan alle architectonische
eisen.
Kenmerken
•

Eenvoudig te bedienen

•

Minimalistisch aanzicht

•

Grote glasoppervlakken

•

90° openhoek oplossing

•

Isolatiewaarde: Uw = 1.3 W/m²k

*afhankelijk van de profielcombinatie
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URBAN LABEL SCHUIFDEUREN

KOLOS
Enorme vrijheid en energiebewust
Wanneer het over energiebewust ontwerpen en
schuifdeursystemen met grote afmetingen gaat, dan gaat
het over KOLOS HI. De naam zegt het al: kolossale afmetingen
behoren tot de mogelijkheden.
Kenmerken
•

Vrijheid in afmetingen

•

Slank aanzicht en grote sterkte

•

Breed scala aan openingsmogelijkheden

•

Ideaal voor lage energiewoningen

•

Mogelijkheid tot hefschuifvariant

•

Isolatiewaarde: Uw = 1.16 W/m2K*

*afhankelijk van de profielcombinatie

Architectenbureau Broosdebruijn / Fotograaf Stijn P

broosdebruijnarchitecten

Constructeur Dwelling
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Constructeur Dwelling

Poelstra

Woonhuis Teteringen | Fotograaf René de W

Constructeur Dwelling

Architectenbureau Broosdebruijn / Fotograaf Stijn Poelstra

broosdebruijnarchitecten

Woonhuis Oosterhout | Fotograaf Stijn P
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Het interieur wordt steeds persoonlijker. Trends als
industrieel, boetiekstijl, retro, eclectisch, maar ook
zwart-wit zijn helemaal van deze tijd. Het nieuwe
interieur is veel meer een persoonlijke statement
met aandacht voor details. NOVAE raam- en
deurgrepen weerspiegelen deze aandacht voor
details.
NOVAE Quardra
Novae Quadra wordt gekenmerkt door strakke lijnen en past perfect bij een
meer industriële vormgeving.
NOVAE Rondo
Novae Rondo heeft een zachte vorm die prettig in de hand ligt. De kruk heeft
luxe, sfeervolle en elegante uitstraling.
Wat je interieurdesign ook is, de NOVAE handgrepen harmoniëren met elk
interieur.
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URBЛN LЛBΞL
PARTNER
EIJKEMANS ALUMINIUMBOUW
Al meer dan 55 jaar is Eijkemans Aluminiumbouw de partner
als het gaat om ramen en deuren voor uw huis. Eijkemans
heeft zich bewezen als een betrouwbare partner, vanaf
het eerste adviesgesprek tot het vastdraaien van de laatste
schroef. Bovendien zijn alle medewerkers uitstekend opgeleid
en bezitten zij de nodige vakkennis. Het betrouwbare en
hechte team van Eijkemans staat voor u klaar en zorgt
ervoor dat uw project netjes wordt geleverd, gemonteerd en
afgewerkt.
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•

Afspraak is afspraak

•

Transparant en een persoonlijke benadering

•

De beste materialen

•

Complete service

•

Vakkundig en betrouwbaar
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GET IN TOUCH
De mogelijkheden voor jouw droomhuis bespreken?
Neem contact op met onze lokale partner.
Eijkemans Aluminiumbouw
Molendijk-Zuid 20b
5482 WZ Schijndel
T 073 549 21 65

A L U E C O

