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Werken aan slimme oplossingen, dat doen we bij 

Innodeen shared solutions graag samen met u. Wij 

denken actief mee om het gewenste resultaat te 

bereiken. Hiervoor bieden we duurzame oplossingen 

en producten van goede kwaliteit, accuraat en op 

maat.

Of u nu graag een taai of elastisch product wenst, 

slijtvast of doorzichtig: wij leveren voor elke vraag 

de best passende oplossing. Vervaardigd uit 

HOLLODEEN®, DURODEEN®, COMPODEEN® of 

EELODEEN®.

Waar andere materialen tekortschieten komt onze 

innovatiekracht tot leven.
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DTS VARIPRO dorpels zijn ontwikkeld voor en in samenwerking met de 

kunststof en aluminium kozijnindustrie. Het VARIPRO systeem is modulair 

aanpasbaar, afhankelijk van de vakvulling en geschikt voor alle bekende 

profielhuizen. Het systeem is verdeelt in twee groepen: VARIPRO BASIC en 

VARIPRO PLUS. Hollodeen, waarvan de DTS dorpels worden vervaardigd is 

volledig recyclebaar en bestaat al tot 90% uit gerecycled materiaal.

DTS DORPELS ZIJN VOLLEDIG CIRCULAIR EN CRADLE TO CRADLE 

GECERTIFICEERD.
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WAAROM DTS VARIPRO

 VRIJHEID IN MAATVOERING

 SLIJTVAST

 ONBREEKBAAR

 ISOLEREND

 RECYCLEBAAR

 100% CIRCULAIR

 RESTAFVAL RETOUR SERVICE



DTS VARIPRO BASIC

Het DTS VARIPRO BASIC systeem wordt op lengtes van 6 meter geleverd en is universeel toepasbaar voor 

alle bekende profielhuizen. Het Hollodeen, waarvan de dorpels zijn gemaakt is zeer goed te zagen, te boren 

en te schroeven. 

Dankzij de modulaire opbouw kunnen binnen één element diverse vakvullingen worden gecombineerd.

DTS VARIPRO
BASIC
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DTS VARIPRO BASIC 
Het basisprofiel loopt door onder het 
gehele kozijnelement. Afhankelijk van de 
vakvullingen worden de desbetreffende 
adapters aangebracht. 



MODULAIRE OPBOUW

Het VARIRPO BASIC systeem heeft naast het basisprofiel diverse applicatielatten en tevens een opdikprofiel 

(niet afgebeeld).

Het basisprofiel loop altijd onder het gehele element door. Afhankelijk van de vakvullingen worden de 

desbetreffende applicatielatten door middel van schroeven gemonteerd. 

DTS VARIPRO BASIC PRINCIPE
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VARIPRO BASIC 

INNODEEN.NL

BINNENDRAAIEND

BUITENDRAAIEND

VASTGLAS



DTS VARIPRO PLUS
Het DTS VARIPRO PLUS systeem wordt geheel op maat en voorzien van neuten geleverd.

Omdat de onderdorpels pasklaar zijn is dit systeem zeer eenvoudig te integreren in uw work-flow.

U hoeft zelf geen verdere bewerkingen uit te voeren. Sparingen voor sluitpotjes en dergelijke kunnen geheel 
naar wens worden aangebracht.

De gepatenteerde klik-montage zorgt voor een snellere verwerking en een blinde montage. Dit in combina-
tie met de neuten en de mogelijkheid om directe beglazing toe te passen, zorgt voor een zeer fraai eindre-
sultaat met een zeer strakke belijning.

DTS VARIPRO
PLUS

DTS VARIPRO PLUS 
Het VARIPRO PLUS dorpelsysteem is 

voorzien van een gepatenteerde klik-mon-

tage voor een snellere verwerking en 

wordt uitgevoerd met neuten.
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DTS VARIPRO PLUS PRINCIPE
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VARIPRO PLUS

INNODEEN.NL

BINNENDRAAIEND

BUITENDRAAIEND

VASTGLAS

MODULAIRE OPBOUW

Het VARIPRO PLUS principe bestaat uit één, doorlopend, basisprofiel voorzien van adapters, neuten en een 

aanslagprofiel. Afhankelijk van de vakvullingen kunnen de desbetreffende adapters zeer eenvoudig door 

middel van de gepatenteerde klik-montage worden aangebracht.

VARIPRO PLUS dorpels zijn profielhuis gebonden en dus volledig op maat. Voorbeelden

zijn de DTS-AHA-lijn geschikt voor K-Vision en Gealan en DTS-VEKA profielen.



DTS VARIPRO
VAN ALLE MERKEN THUIS

DTS VARIPRO MERKEN

Voor alle bekende profielhuizen hebben wij een passende oplossing.

Staat uw profielhuis er niet tussen neem dan svp contact op met onze R & D afdeling. In veel gevallen kun-

nen we dankzij de modulaire opbouw heel eenvoudig een kleine aanpassing doen aan de applicatielatten 

zodat wij perfect aansluiten op uw systeem. 
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PROFIEL
POLY

REYNAERS

VERATEC

DTS VARIPRO SYSTEEM

Informeer bij INNODEEN naar de mogelijkheden en detailleringen van DTS VARIPRO BASIC en PLUS voor uw 

profielhuis en -type.

DTS VARIPRO PROFIELHUIZEN
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VARIPRO PROFIELHUIZEN
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KAWNEER

INOUTIC IC

R a m e n  e n  D e u r e n
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HOLLODEEN
KUNSTSTOF

HOLLODEEN KUNSTSTOF

100% circulair materiaal met de uitstraling 

van natuursteen en de voordelen van 

kunststof. 

HOLLODEEN MATERIAAL

HOLLODEEN is de groepsnaam van INNODEEN voor thermoplastische kunststoffen. Leverbaar in diverse 

kwaliteiten, afhankelijk van de toepassing kiezen wij het materiaal met de best passende eigenschappen. 

HOLLODEEN is door-en-door gekleurd en 100% recyclebaar dus bij uitstek geschikt voor een circulaire 

economie.

Restmateriaal kan eenvoudig worden hergebruikt en als basismateriaal dienen voor o.a. nieuwe dorpels. 

BASIC BLACK bestaat al tot 90% uit gerecycled materiaal.



COLOUR LINE
Geheel effen kleuren

ECO LINE
BASIC BLACK is de standaard uitvoering en bestaat 

tot 90% uit hoogwaardig gerecycled materiaal

MARBLE LINE
Marmer structuur

HARDSTONE LINE
Met de natuurlijke uitstraling van donker gezoet 

Belgisch hardsteen

GRANITE LINE
Met de gemêleerde uitstraling van graniet

CREAM WHITE SILVER GREY

IMPALA GREY

PADANG GREY

STEEL GREY

ARDUIN GREY

PEDRAS GREY

BASIC BLACK
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KLEUREN

HOLLODEEN
KUNSTSTOF

HOLLODEEN KLEUREN

SLIJTVAST 100% CIRCULAIR ONBREEKBAAR

BEWERKBAAR ISOLEREND DOOR-EN-DOOR GEKLEURD

GEEN KOUDEBRUG ONDERHOUDSVRIJ GEEN SCHADELIJKE VEZELS

ONGEVOELIG VOOR VOCHT

LET OP:

Er kunnen kleurafwijkingen optreden door beeldscherminstellingen of tijdens het drukken van deze folder.

INNODEEN BV kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.
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