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MASTERLINE 8

EDDY DE MEYER
REYNAERS ALUMINIUM

GEHELE SERIE UITGEVOERD MET DEVENTER PROFIELEN
Het internationale bedrijf Reynaers Aluminium uit Duffel (België) bracht recentelijk onder de naam
MasterLine 8 een nieuwe generatie raamsystemen op de markt die voldoen aan de hoogste eisen
op het gebied van comfort, veiligheid en stabiliteit. Voor dit unieke systeem heeft Reynaers gekozen om TPE dichtingen van DEVENTER Profielen toe te passen voor de middendichting van de
kozijnen. Mede dankzij deze centrale dichting behaalt MasterLine 8 een zeer hoge isolatiewaarde
(Uf) vanaf 1.2 W/m²K). Hiermee geeft het bedrijf een antwoord op de marktvraag. Eddy De Meyer
(verantwoordelijk voor de strategische inkoop bij Reynaers Aluminium) vertelt waarom de serie
MasterLine raamsystemen uitgevoerd is met TPE middendichtingen van DEVENTER Profielen.

Duurzame dichtheid met TPE dichtingen

Samenwerking geïntensiveerd
‘‘Gedurende de ontwikkeling van MasterLine 8, hebben we ontdekt dat er bij
DEVENTER mensen werken met veel
technische kennis die enorm gedreven,
flexibel en resultaatgericht zijn. Wij hebben
dan ook de samenwerking met DEVENTER geïntensiveerd en de middendichtingen van het MasterLine 8 raamsysteem
uitgevoerd met TPE dichtingen.’’

‘‘Met MasterLine 8 bieden wij een systeem aan met uitzonderlijke hoogwaardige prestaties waarmee onze klanten
zich binnen de markt kunnen onderscheiden.Voor het
realiseren van deze prestaties zochten we naar een materiaal dat een zo groot mogelijke bijdrage zou kunnen
leveren aan de duurzame dichtheid en warmte-isolerende
werking van aluminium kozijnen, begint Eddy. Gedurende
onze zoektocht kwamen we in aanraking met TPE dichtingen van DEVENTER Profielen. TPE als materiaal was nog
vrij onbekend in de aluminium constructiewereld maar, had
zich wel al in de houten kozijnindustrie effectief bewezen.
Tijdens de ontwikkelingsfase, kwamen we er achter dat met
TPE dichtingen, dankzij de samenstelling van het materiaal (een combinatie van stevig en flexibel), een minimale
sluitdruk en een maximale prestatie kan worden bereikt en
dit zonder (milieubelastende) glijmiddelen, benadrukt Eddy.
De keuze voor TPE middendichtingen bleek de juiste, want
ze zijn niet alleen milieuvriendelijk maar ook in het verstek
lasbaar en eenvoudig te monteren doordat DEVENTER
ze met precisie, exact aansluitend geheel naar onze wens
heeft ontworpen.’’

