B45

De ideale schuifdeur
De serie B45 biedt robuuste schuifdeuren en -ramen tegen een aantrekkelijke prijs.
Het brede gamma omvat naast de standaard duo-rail ook een mono-rail voor een
minimale aanzichtbreedte voor het vaste deel. Dankzij de tri-rail gaat het spectrum
van openingsmogelijkheden tot en met 6-delig.
Het systeemgamma voorziet ook een groot vleugelprofiel, dat grote vleugeloppervlaktes en een hefschuifuitvoering mogelijk maakt. Hierbij wordt de vleugel opgetild zodat de borsteldichtingen vrij komen van het kader waardoor de vleugel met
nog minder kracht bewogen kan worden en soepeler loopt.

B85

Het passiefsysteem
Het passiefsysteem B85 is misschien wel het meest geraffineerde op de markt.
Tijdens de ontwikkeling van dit systeem is aandacht gegaan naar het beperken
van de inbouwdiepte. Met zijn 85 mm is het één van de slankste systemen in het
topsegment en is het systeem geschikt voor hoge glasgewichten.
Het intelligente ontwerp en het gebruik van verschillende hoogwaardige isolatiematerialen staan borg voor een ultralage λ-waarde én een hoge luchtdichtheid.
Hierdoor zijn Uw-waarden (in combinatie met driedubbele beglazing) onder de 0,8
W/m2 K mogelijk!

FERRO 99

Een aluminiumprofiel met het design van staal
Als antwoord op twee duidelijke tendenzen in de huidige raambouw, ener-zijds
de vraag naar steeds smallere profielbreedtes en anderzijds het zoeken naar meer
reliëf in de raamconstructie, werd het profielsysteem Ferro 99 ontwikkeld.
De aanzichtbreedte van de profielen is tot een strikt minimum herleid zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit van het geheel.
Deze serie wordt voornamelijk gebruikt voor renovatie- of verbouwingswerken van
stijlvolle gebouwen, en laat u toe een zeer karaktervol aanzicht te krijgen met hoge
isolatieprestaties.
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SUPER SLIDE 55

Het vernuftige schuif- en hefsysteem
Onze diepgaande technische ontwikkeling heeft geresulteerd in een volledig gamma (mono-rail, duo-rail, tri-rail, schuif en hef-schuif) en een innoverend product
met minimale aanzichtbreedtes en een 5-kamer PVC isolatie profiel. Het gekozen
beslag biedt u een modern design evenals een robuust ontwerp voor de zwaarste
belastingen.
Het is mogelijk te werken met een vlakke verzonken dorpel. De aansluiting van zowel het terras buiten als de tegelvloer binnen kan volledig vlak worden uitgevoerd.
Dat verhoogt het gebruiksgenot en verbetert het esthetisch aanzicht van het raam.
De mono-rail laat toe het glasoppervlak van het vaste deel te maxi-maliseren. Met
de duo-rail uitvoering zijn er dubbel zoveel (hef-) schuivende delen mogelijk. Voor
een maximaal aantal schuivende delen is er de tri-rail uitvoering.

VIGNET ACADA
Valbeveiliging

Geïntergreerde valbeveiliging voor ramen.
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