
UW PARTNER VOOR KWALITEIT

Als vakman vindt u in Belned de leverancier voor al uw benodigdheden. Kwaliteit staat centraal 

bij de producten die wij leveren. U kunt bij ons terecht voor een compleet assortiment: 

Belned is sinds 1978 dé specialist in beglazingsartikelen. We leveren 

onze producten aan glas- en schildersbedrijven, glasproducenten en 

bouw- en aannemersbedrijven in heel Nederland en België.

Uw partner voor kwaliteit
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In onze webshop vindt u het complete assortiment en bestelt u in een paar stappen 

snel en eenvoudig onze artikelen. Dat kan 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Uw partner voor kwaliteit

ONZE KERNWAARDEN HEBBEN WE 

GEKOPPELD AAN ONZE BEDRIJFSNAAM:
 Betrouwbaarheid Efficiency Loyaliteit
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MEGA  
KITTEN:

   zijn beschikbaar voor vrijwel elke  

ondergrond en afwerking.

   zijn van topkwaliteit en geschikt voor  

specialistisch gebruik.

   kunnen veelal worden besteld als worst  

en koker.
   zijn beschikbaar in verschillende kleuren.

U kunt bij ons terecht voor veel verschillende kitten voor 

specialistisch gebruik. Het assortiment bestaat uit acrylaat 

kitten, siliconen kitten, hybride kitten, adhesive kitten, PU 

Foam en Cleaners. Daarnaast bieden we u diverse kit-ge-

relateerde producten, zoals hand-, accu en perslucht kit-

pistolen. De Mega-serie in ons assortiment is een selectie 

van topproducten voor de meest voorkomende toepassin-

gen. Deze geven we uit onder ons eigen label.

Belned voorzetramen zijn een ideale (en goedkope)

oplossing om (achteraf) extra te isoleren. Onze voorzet-

ramen weren tocht, kou, warmte en geluid in woningen 

en kantoren. We bieden een ruim assortiment aluminium 

voorzetramen in diverse uitvoeringen en vormen.

Daarnaast leveren we houten voorzetramen en Duraview 

schuiframen. Uiteraard is Belned ook het juiste adres voor 

alle benodigde onderdelen voor voorzetramen.

Voor alle materialen die nodig zijn bij het plaatsen van 

glaslatten, voorzetramen en ventilatieroosters kan de 

vakman terecht bij Belned. We bieden een compleet 

assortiment beglazingsartikelen waarvan een deel van 

de producten in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd 

wordt. Ook alle gereedschappen die u nodig heeft bij het 

verwerken van beglazingsartikelen vindt u bij Belned.
Ons ruime assortiment glaslatten, bestaat naast reguliere 

glaslatten uit opdeklatten, sponning verhogende latten, 

ventilatielatten, neuslatten, MDF koplatten, MDF plinten 

en aluminium beglazingsprofielen. We kunnen alle glas-

latten compleet op maat verzorgen en zo aanleveren dat 

u als schilder of glaszetter op de werkplek direct aan 

de slag kunt.

Ventileren is van belang om te veel aan koolstof-

dioxide, waterdamp en onprettige luchtjes in huis te 

voor komen. Belned levert kwaliteitsoplossingen op 

het  gebied van ventilatie. Onder ons eigen label MegaAir 

bieden we u een selectie meest voorkomende ventila-

tieroosters, waarin kwaliteit en een aantrekkelijk design 

samen gaan.  

We verzorgen diverse overkappingen op maat. U kunt

bij Belned terecht voor open terrasoverkappingen,

thermisch gesloten overkappingen die als leefruimte 

gebruikt kunnen worden, pergola’s met houten basis-

constructie en carports voor uw auto. De overkappingen 

worden gerealiseerd met kunststof beglazing en zijwan-

den, maar zijn ook uitvoerbaar met glasschuifwanden en 

draaibare lamellen voor het dak.

BELNED  
GLASLATTEN:

   worden geleverd in 1e kwaliteit Dark Red Meranti dat 

voldoet aan de PEFC-norm.

   zijn op aanvraag ook leverbaar in KOMO-gecertificeerd 

en FSC®-gecertificeerd hout.

   zijn in diverse modellen ook op  voorraad in Accoya 

hout, het beste alternatief voor  tropisch hardhout en 

standaard FSC®-gecertificeerd.

   worden handzaam verpakt en per merk opgebost.

   kunnen op verschillende manieren afgewerkt worden.

BELNED ALUMINIUM  
VOORZETRAMEN:

   hebben een isolerende werking:  

de isolatiewaarde van (enkele)  

beglazing neemt met 50-80% toe.

   zijn goedkoper dan HR-glas.

   zijn leverbaar in vrijwel elke RAL- kleur.

   zijn leverbaar met verschillende glasdiktes  

en kunnen ook met akoestische folie worden geleverd.

   zijn eenvoudig en snel te monteren, zonder werkzaam-

heden aan bestaande constructies.

   zijn ideaal voor panden waar de kozijnen geen dubbel 

glas kunnen dragen of waar het oorspronkelijke

    karakter van het raam behouden moet blijven.

   zijn mooi en hebben een lange levensduur. Thermische 

breuk is uitgesloten.

   zijn zo goed als onderhoudsvrij.

BELNED  
BEGLAZINGSARTIKELEN

EN GEREEDSCHAPPEN:

Ons complete assortiment beglazingsartikelen bestaat o.a. 

uit dichtingsbanden, PE-band, keraband, gecomprimeerd 

band, glasroedeband, spiegelband, kroonband, cellostrip, 

kroonsleufband, inrolprofiel, schuim- en hardrubbers, 

butyls, steunrubbers, kunststofblokjes, wigvormige 

blokjes, nagelbare blokjes (t.b.v. neuslatten), vulringen 

en neuslatclips (t.b.v. neuslatten), vulplaatjes, neopreen 

blokjes, flammi blokjes, rondschuim, ethafoam en diverse 

schoonmaakartikelen.Voor gereedschappen kunt u

denken aan kitpistolen, spijkermachines, glasdragers,

kit- en sponningsfrezen, glassnijders en divers klein 

gereedschap en alle bijbehorende onderdelen.

BELNED  
VENTILATIEROOSTERS:

   worden voor u op maat gemaakt.

   verschillen in ventilatiecapaciteit en  

inbouwhoogte.

   zijn geschikt voor plaatsing rechtstreeks  

op glas of tussenregel.

   kunnen geplaatst worden in houten,  

aluminium en kunststof kozijnen.

   zijn kwalitatief hoogwaardig en beantwoorden perfect 

aan de technische voorschriften van ‘het Bouwbesluit‘, 

zowel voor nieuwbouw als renovatie.

   zijn volledig afgestemd op de prestatie- 

eisen zoals genoemd in de ‘NEN 1087‘,  

de ‘NEN 3660/61’ en de aanwijzingen  

voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatie-

voorzieningen volgens ‘NPR 1088’.

BELNED 
VERANDA’S:

   kunnen op maat gemaakt worden.

   zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

  worden gemaakt met aluminium profielen die

    verkrijgbaar zijn in alle RAL- kleuren, glans/mat

    structuur of metallic.

   kunnen compleet geleverd worden met

   glasschuifwanden- screens en spie.
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