
FenekO standaard kleuren Ook alle andere RAL-kleuren zijn beschikbaar. FenekO is uw Belgische kwaliteitsfabrikant van 
vliegenramen en vliegendeuren.

Kwaliteit en service, daar staan we bekend om.

Raadpleeg meteen uw FenekO partner :
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Familie
Ongestoord maximaal genieten.
Comfort. Gezelligheid.
Alle aspecten die je toekomen
met FenekO.

Ramen & deuren
Elegantie en kwaliteit gaan hand in hand 
met ervaring. Design.
Uitgebreid kleurenpallet. Oogstrelend. 
FenekO biedt het u allemaal.

Natuur
Duurzaamheid. Kleur. Stijl.
FenekO zorgt dat elke uitvoering
kwalitatief bestendig is tegen alle 
weersomstandigheden.

… daar staan we bekend om.
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Inzetvliegenraam Raamplisse Deurplisse
Vliegenraam_Basic

Vliegendeur
… daar staan we bekend om.

Kwaliteit & service, …
Vliegenraam

Vliegenraam_Classic Inzetvliegenraam_VR033 Inzetvliegenraam_VR033_Ultra

Schuifvliegendeur

- Recht gezaagd.
- Opbouwmagneet.
- Handgreep van 50 mm.
- Kunststof dopjes op bevestiginspunten.

- In verstek gesneden
 + kaderprofiel met flens.
- Handgreep 75 mm hoog.
- Magneet in profiel verwerkt.
- 3 Scharnieren.
- Deurkader met of zonder flens.

- Recht gezaagd.
- Handgreep van 75 mm.
- Inbouwmagneet.

- Recht gezaagd.
- Handgreep van 50 mm.
- Kunststof dopjes op bevestigingspunten.

- Recht gezaagd.
- Handgreep van 75 mm.
- Kunststof dopjes op bevestigingspunten.

- In verstek gezaagd.
- Handgreep van 75 mm.

Speciaal ontworpen voor plaatsing tussen raam & rolluik.

- 16 mm dik.
- Optioneel: Stootrubbers op uiteinden.
- In verstek gezaagd.

Vliegendeur_Basic Vliegendeur_Classic Vliegendeur_Elegance Schuifvliegendeur_Basic Schuifvliegendeur_Classic Schuifvliegendeur_Elegance Schuifvliegendeur_Smal

Deze trendy oplossing is ook beschikbaar voor deuren.

- Uitneembaar
 door handig clipsysteem.
- Beschikbaar in dubbele uitvoering.

- Muggengaas in accordeon.
- Toepasbaar bij velux-ramen.

Klassieke rolhor werd vervangen door de ‘trendy’ raamplisse.

Met kunststof hoekjes.

In verstek gezaagd.

Met klem & spie.

Met inox vleugel.

Veerclipsen


