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Professionals in de bouw op zoek naar de juiste partner

Het sec leveren van hoge kwaliteit bouwproducten is anno 2018 niet meer voldoende om het verschil in de 
markt te maken. Wij als Lecot zijn ons hier terdege van bewust. Niet voor niets hebben wij als groothandel 
voor bouw en industrie de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in onze dienstverlening. Van de adviesfase 
en werkvoorbereiding tot en met (online) bestelmogelijkheden, slimme verpakkingstechnieken, interne 
en externe logistiek, montage en aftersales. 

Om klanten vandaag én morgen optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben we diverse nieuwe 
initiatieven ontwikkeld. Steeds met het doel om klantprocessen te versnellen en te vereenvoudigen, 
fouten te minimaliseren én onze klanten maximaal te ontzorgen. Dit zodat zij zich kunnen focussen op 
hun corebusiness: de productie, levering en montage van ramen en deuren in hoge kwaliteit.

Montage

Om de kwaliteit van ramen en deuren zowel tijdens de productie, levering als montage te garanderen, 
conform de geldende wet- en regelgeving en overeenkomstig alle wensen en eisen rondom duurzaamheid, 
energiezuinigheid en luchtdicht bouwen, hebben wij een handboek (Optimont) ontwikkeld waarin het 
proces van werkvoorbereiding tot en met oplevering voor alle sectoren (hout, aluminium, pvc, staal) 
nauwkeurig wordt beschreven. Inclusief mogelijke afwerkingen, beschermingen en reinigingsmiddelen. 

In het handboek Optimont hebben we de verschillende plaatsingsrichtlijnen, alle mogelijke werkwijzen 
en benodigde materialen en gereedschappen voor de Nederlandse en Belgische markt gebundeld. Naast 
technische informatie delen we in het montagehandboek proactief onze kennis, van luchtdicht bouwen 
tot en met de toepassing van elektronische toegangsoplossingen en beveiligingssystemen. Stuk-voor-
stuk onderwerpen die in de toekomst een vlucht zullen nemen en om specifieke (montage)kennis 
vragen. Ook hebben we enkele handige tips toegevoegd, waarmee leveranciers, montagebedrijven én 
eindklanten verzekerd zijn van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct.

Bestelgemak en logistiek

Om het bestellen van producten nog verder te vereenvoudigen, hebben wij als Lecot recent de zoek- en 
bestelfuncties op de website flink vereenvoudigd en onze nieuwe E-commerce gelanceerd. Dit naast 
onze reeds bestaande bestelmogelijkheden (fax - mail - scanning - EDI). Daarmee proberen we onze 
klanten nog meer en beter van dienst te zijn en verlagen we de “foutkans” die enkel en alleen maar tijd 
en geld kost.

Naast de diverse mogelijkheden van bestellen zijn er ook opportuniteiten op het gebied van logistiek 
(“personaliseren” op klantniveau), zodat het logistieke proces bij u als klant eenvoudiger wordt. Wat u 
weer tijd bespaart. Hoe beter en sneller uw logistieke proces verloopt, hoe minder kosten dit met zich 
meebrengt en die tijd kan gebruikt worden in jullie corebusiness (productie). 

Zo kunnen we elkaar steunen en het “verschil” maken.

Marcel Bontjer

Commercieel directeur Raam– en Deurtechniek

Voorwoord
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• Montagehandboek voor het optimaal monteren van kozijnen
• Unieke bron van info
• Verhoogt/waarborgt de kwaliteit van uw ramen en deuren na plaatsing
• Met oplossingen i.k.v. BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen)
• Met tal van tips en tricks, een voorbeeld van een checklist, toelichting om tot een juiste productkeuze 

te komen en bestelreferenties met barcodes

Bestel uw exemplaar via één van onze R&D-vertegenwoordigers

De artikellijst per montagestap kan ook ingeladen worden als quickorderlijst op onze webshop

Hfdstk. 4  ONDERHOUD

Hfdstk. 1   KWALITEIT

Hfdstk. 5  REFERENTIEDETAILS

Hfdstk. 2  REGELGEVING VOOR BE EN NL

STAP 1 - TRANSPORT

STAP 5 - VOORBEREIDEN RAAM

STAP 2 - VOORBEREIDING WERKPLEK

STAP 6 - VASTZETTEN RAAM

STAP 9 - DOMOTICA

STAP 3 - DEMONTAGE

STAP 7 - BEGLAZEN

STAP 10 - AFWERKING TUSSEN RAAM EN CONSTRUCTIE

STAP 4 - VOORBEREIDEN INBOUWSITUATIE

STAP 8 - ZONWERING

STAP 11 - EINDAFWERKING

Hfdstk. 6  PRODUCTFICHES

Hfdstk. 3  MONTAGE STAPPENPLAN

Montagehandboek
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Tools en praktische info

Begin juli werd het nieuwe Invisivent-gamma met succes gelanceerd. Graag gaan we dieper in op de 
praktische zaken zoals de montagetools en hoe je die kan bestellen in e-REPS.

Klemmen: eenvoudige montage in het atelier met minder personeel
Boor- en schroeftool: handige tool voor montage alu ramen
Custom schroeven: perfecte bevestiging op het raamprofiel
• 1 type voor PVC/hout
• 2 types voor alu (dubbele bevestiging)

Montagetools zijn ook bestelbaar via eReps

Hulpmiddel voor boren en schroeven, zowel aan de voorzijde als in het midden

Invisivent® Air - Invisivent® Comfort

1
2

1

2
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Technische opleidingen

• Zijn op regelmatige basis gepland bij Renson, vb. voor opleiden van nieuw personeel of om up-to- 
date te blijven

• Technische opleidingen garanderen de nodige knowhow voor het correct plaatsen van de Renson-
producten

• Zijn verplicht voor producten als Panovista als Slidefix
• Garanderen een snellere montage en minder dienst na verkoop

Commerciële opleidingen

• Zorgen voor een uitgebreidere productkennis
• Kan uw verkoop en omzet sterk stimuleren

Info en data: https://www.renson.eu/nl-be/pro/opleidingen

Art. nr. Ref. Renson Omschrijving Aantal
A50978286 85200211 Set klemmen (L+R), excl. lijmklemmen
380033281 - Lijmklem (per 2 st. te bestellen)
A50978287 G0008476 Renson Schroeven voor bevestiging vooraan op Alu (3,9 x 25 T20 A2) 100 st/doos
A50978288 G0008477 Renson Schroeven voor bevestiging op Alu (5,5 x 75 T20 A2) 100 st/doos
A50978289 G0008478 Renson Schroeven voor bevestiging op Hout/PVC (5,5 x 85 T20 A2) 100 st/doos
A50978290 85200234 Renson Custom schroefbit TX20 Invisivent 5 st/doos
A50978291 85200209 Boor- en schroeftool (set van 2)

Nog geen account? Mail naar eRepsHeule@lecot.be

Schroeven worden specifiek ontworpen door Renson. Bij gebruik van andere schroeven vervalt de garantie.



6

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

WERKBROEKEN

€ 3,34 € 9,02

34-605  16-368   

Voordelen

• Compatibel met touchscreens
• Superieure vingergevoeligheid
• Neofoam coating: ademend en goede grip voor 

zowel voor gebruik op droge als natte en olie-
achtige oppervlaktes

• Toepassingen: algemene goederenbehandeling, 
techniekers, chauffeurs, automobielsector, ...

Voordelen

• Compatibel met touchscreens
• Superieure vingergevoeligheid, snijbestendig
• Neofoam coating: ademend en goede grip 

voor zowel voor gebruik op droge als natte 
en olie-achtige oppervlaktes

• Versterking tussen duim en wijsvinger: 
langere levensduur

NIEUW NIEUW

€ 78,05

A50922682
t.e.m.
A50922687

1555/1860/9499
Grijs/zwart
Maat C46-C56
Klassieke werkbroek met spijkerzakken
Moderne touch door smallere broekspijpen  uitstekende pasvorm

A50972906-07 A50972884-85 

Werkkledij en -schoenen

BIJ AANKOOP VAN 2 BROEKEN

Gratis hooded sweater met kangoeroezakken 
en telefoonzakje die je met rits kan afsluiten

N° Art. Description Taille
599000100 3396/1048/9900 M
599000101 3396/1048/9900 L
599000102 3396/1048/9900 XL

GRATUIT
(t.w.v. € 45,30) 
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A50879724  

A50837091 A50873516

VEILIGHEIDSSCHOENEN

VEILIGHEIDSBRIL

GELAATSCHERMDRAGER GEHOORKAP

€ 100,52

A50978660-74

B1005B K-TREK S1P HRO SRC  
Maat 39-48
Lage veiligheidsschoenen 
Met BOA® sluitsysteem en Idaptive® technologie 

B0822 S1P ESD 
Maat 36-50
Lage veiligheidsschoenen 
Met BOA® sluitsysteem

€ 130,16 € 117,35
€ 90,64

Voordelen Idaptive® technologie

• Garandeert een anti-vermoeidheidseffect 
door het verdelen van de energie

• Past zich aan aan de verschillende 
omstandigheden/oneffenheden op de grond

• Risico op verstuikingen wordt verminderd 
door stabiliteitscontrolesysteem

Voordelen BOA® sluitsysteem

• Schoenen snel aan en uit dankzij het slimme 
draai- en kliksysteem

• Draaiknop kan afgesteld worden tot je de 
perfecte pasvorm hebt 

• Geen druk- en knelpunten  groter comfort

• Perfecte pasvorm dankzij aanpasbare veren
• Afneembaar schok- en stofwerende dichting
• Brede elastiek voor een perfecte afstelling en 

een betere ondersteuning

NIEUW NIEUW

A50973964-73 

€ 11,19

€ 56,95 € 26,81

DELTA PLUS PACAYA STRAP  

• Ideaal voor werken waar gelaat en gehoor 
moeten beschermd worden (vb. slijpwerk) 

• Vizier biedt bescherming tegen rondvliegende 
stofdeeltjes, splinters enz. 

• Handig sluitsysteem achteraan met draaiknop

• Gehoorbeschermer is speciaal ontwikkeld 
voor sterke geluidsbelasting en combineert 
effectieve bescherming met optimaal 
draagcomfort

3M PELTOR
G500V5FG

3M PELTOR
OPTIME III SNR35 
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Glijrail als alternatief voor de traditionele deurbuffer, is fraaier en vermijdt struikelplekken en vuilvangers. 
Extra versterkte glijarm kan bij extreem belaste deurvleugels toegepast worden en kan een stormketting 
vervangen. De glijarm kan geplaatst worden met de daarbij horende draailager OF op een GEZE-
deursluiter TS 3000/5000 waardoor de deur ook zelfsluitend wordt.

Technisch

• Ontwikkeld voor de opbouw deurdranger GEZE TS 5000, TS 5000L en TS 3000V
• Vervaardigd uit speciaal verstevigd aluminium profiel met geïntegreerd begrenzingsmechanisme
• Begrenzingspositie kan vrij worden ingesteld
• Opwaarderen mogelijk van standaard glijrail naar T-Stop-Glijrail door verwisselen van glijrail en arm
• Optioneel kan de T-Stop-Glijrail voorzien worden van een mechanische vastzetting om de deur in 

geopende positie vast te zetten
• Glijrail kan ook gecombineerd worden met de GEZE-draailager, hierdoor enkel begrenzing zonder 

automatische sluiteigenschap

Opmerkingen: 
• Openingsbegrenzing voor aanslagdeuren zonder deurdranger
• Voor rechts en links aangeslagen deuren zonder omstelling bruikbaar
• Zie de montagehandleiding voor meer details over het gebruik

Referenties

Art. nr. Omschrijving Kleur
060470112 TS 5000 F1
A50880464 TS 5000 RAL ****
060470152 TS 5000 L (tegen-scharnierzijde) F1
060470111 TS 5000 L (tegen-scharnierzijde) RAL ****
060470117 TS 3000 V F1
060470115 TS 3000 V RAL ****
A50163962 Draailager F1
A50884260 Draailager RAL ****
A50163949 Glijarm met T-Stop scharnierzijde F1
A50877176 Glijarm met T-Stop scharnierzijde RAL ****
A50163900 Glijarm met T-Stop tegen-scharnierzijde F1
060470167 Glijarm met T-Stop tegen-scharnierzijde RAL ****

Opmerking: voor rechts en links aangeslagen deuren voor deurbladmontage 
aan de scharnier- en niet-scharnierzijde (geen kopmontage mogelijk!).

T-Stop-Glijrail
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100-307
32 W - 2950 Lm - LED - IP54
Kabel 5 m H07RN (3G x 1,5 mm2)

100-265
3 lijnen 360° - groene straal
2 mm/10 m - 40 m - IP 54

100-336
Meetbereik: 40 m
Nauwkeurigheid: ca. 2 mm
Pythagorasfunctie

100-188
Max. belasting: 135 kg
Hoogte: 2 tot 50 mm

100-371
40 m - H07RN 
(3G x 2,5 mm2)

100-014
600 ml
Voor worsten

€ 115,00

A50977391

A50931058

A50920461

A50924278

A50939938

A50867933

A50977392

100-314
50 W - 4800 Lm - LED - IP54
Kabel 5 m H07RN (3G x 1,5 mm2)
Stopcontact 230 V - USB 5V

A50977394

100-310
50 W - 5750 Lm - LED - IP54
Kabel 5 m H07RN (3G x 1,5 mm2)
 

WERFLAMPEN

KRUISLIJNLASER

LASERAFSTANDSMETER

OPBLAASBAAR LUCHTKUSSEN

KABELHASPEL

SILICONEPOMP

€ 80,00

€ 465,00

€ 59,00

€ 16,50

€ 89,00

€ 34,50

€ 129,00

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUWNIEUW

GRATIS

STATIEF

mm

R

Stroxx
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Openen

• Gebruik je smartphone als sleutel met de Digicode app 
voor iOS en Android voor directe, permanente of tijdelijke 
toegang

• Gebuik het codeklavier indien geen smartphone of een lege 
batterij 

Installatie

• Compatibel met alle elektrische vergrendelingen en  
automatisaties (garagepoort, schuifhekken, automatische 
schuifdeuren, …)

• Programmatie op klassieke manier of via de app

Toepassingen

• Beheren van tijdelijke en/of permanente toegang, vb. verhuur
• Beheren van planning en datums voor bezoekers
• Veilige persoonlijke kluis of ruimte voor leveringen

Technische kenmerken

• Galeo 4.0 met 3 relais
• Met achtergrondverlichting
• 100 codes instelbaar, te beheren over bluetooth
• Waterdicht klavier in metaal, IP64
• Met ingebouwde Bluetooth interface
• Voorzien van 3 meter kabel
• Met ingebouwde zoemer
• Voeding: 12 à 24V AC en 12 tot 48V DC
• Verbruik: 60 à 200 mA
• Afmetingen klavier: L 110 x B 75 x H 15 mm 
• Afmetingen sturing: L 147 x B 124 x H 56 mm

Codeklavier en Bluetoothlezer

• Alternatief voor een rolschieter
• Met standaard veer 30N en sterkere veer 60N
• Met of zonder mechanische ontgrendeling

Mechanische ontgrendeling

Art. nr. Mechanische ontgrendeling Veer
033010200 30N
033010201 30N
033010202 60N
033010203 60N

52
.5

52
,5

Toegangscontrole

Dummy deuropener
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Stabiliteit 

• Grote draagkracht door stijfheid en vormvastheid van het materiaal 
• Ter hoogte van zware puntbelastingen kunnen extra steunhoeken gemonteerd worden 
• Maximale draagkracht per profiel  zijn onderbouwd  door testen aan Universiteit Gent 

Duurzaamheid
 
• Geen koude bruggen door goede thermische eigenschappen van het materiaal  
• Profielen nemen geen vocht op, zwellen, rotten en corroderen niet 
• Goede weerstand tegen chemische producten

Montage en bewerking

• Eenvoudig te bewerken zonder speciaal gereedschap 
• 4,3 keer lichter dan staal
• Snelle uitlijning en montage wegens lengte tot 6 m, het beperkt gewicht en gebruik van montagelijm 

met hoge aantrekkingskracht
• Mechanisch verankeren door standaard doorsteekpluggen 

Lengtematen 

• Standaard lengtes van 6 meter 
• Op maat gezaagd leverbaar (stock- of projectgericht); afvalpercentage wordt geminimaliseerd
• Etiket per gezaagd stuk met vermelding  klantgegevens is mogelijk om uw organisatie en rendement 

op de werf te vergroten 

Art. nr. B (mm) H (mm) D (mm) kg/lm (1) kg/lm (2) Art. nr. Steun
A B A B

012331434 75 150 8 455 320 385 385 012331434
012331387 100 150 10 370 260 385 385 012331435
012331388 125 150 10 210 145 385 320 012331436
012331389 150 175 10 125 85 240 230 012331437
012331389 175 150 10 65 45 150 105 012331438

Art. nr. Type
065700121 Lijm in koker
065030307 Ergonomisch kitpistool 18:1

(1) 
(2) 

Lijnbelasting zonder steun
Puntbelasting met steun

Montageprofiel in composietmateriaal

Profielen

Toebehoren
Glassteun

Steun

Profiel



Heule
Vier Linden 7
B-8501 Heule
+32 56 36 45 11

Maaseik
Renkoven 2
B-3680 Maaseik
+32 89 56 49 72

Best
IBC Weg 12
NL PK Best 5683
+31 499 37 56 75

Naninne
Rue des Phlox 5
B-5100 Naninne
+32 81 73 47 62


