RUIM
PRODUCTAANBOD
Ons aanbod bestaat momenteel uit
ongeveer 30 raam- en -deursystemen
van PVC, aluminium en hout. Wij breiden
ons assortiment voortdurend uit.
Wij bieden tevens schuifsystemen,
rolluiken, sectionaalpoorten en
horren. Al onze producten zijn van de
hoogste kwaliteit omdat wij uitsluitend
gebruikmaken van hoogwaardige
materialen van Europese leveranciers.

Onze collectie PVC kozijnen

Ideal 4000

Aluplast-systeem

0.93
Uw voor Ug=0.6
(warm edge)

B
profielklasse
(A profielklasse
optioneel mogelijk)

2
afdichtingen

5
kamerige bouwwijze

70
inbouwdiepte van (mm)

Dit is een universeel systeem,
dat zowel geschikt is voor
de moderne
architectuur van
eengezins- of
meergezinswoningen, als voor
renovaties.
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glaspakketten met een
breedte tot 41 mm

beslag standaard
voorzien van twee
anti-inbraakpunten
per vleugel

toepassing van aluminium
Aluskin-voorzetschalen
mogelijk

standaard blokkering
bij verkeerde krukpositie
(RU-ramen)

aanbevolen voor
meergezinswoningen

wit of bruin in de massa
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Ideal 4000 NEW

Aluplast-systeem

1,00
Uw voor Ug=0.7
(warm edge)

B
profielklasse

2
afdichtingen

6
kamerig kaderprofiel

85
inbouwdie pte
van het kaderni (mm)

De combinatie van de
modernste oplossing
en de 6-kamerige
kaderprofielen zorgt
voor een betere
thermische isolatie.
Hoge standaard op
basis van een beproefd
en gewaardeerd
product.

glaspakketten met een
breedte tot 41 mm

standaard blokkering
bij verkeerde krukpositie
(RU-ramen)

beslag standaard
voorzien van twee
anti-inbraakpunten
per vleugel

aanbevolen voor
meergezinswoningen

verkrijgbaar in twee
varianten met rechte
of half afgeronde vleugel

wit of bruin in de massa

Ideal 5000

Aluplast-systeem

0.83
Uw voor Ug=0.5
(warm edge)

B
profielklasse

3
afdichtingen

5
kamerige profielconstructie

70
inbouwdiepte van (mm)

Deze ramen combineren
een modern design met
zeer goede technische
parameters. Systeem
met drie afdichtingen.
Er is ook een lager kozijn
verkrijgbaar, waarmee u
eenvoudig meer licht in
iedere ruimte kunt laten
binnenvallen.
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glaspekketten met een
breedte tot 41 mm

standaard blokkering
bij verkeerde krukpositie
(RU-ramen)

beslag standaard
voorzien van twee
anti-inbraakpunten
per vleugel

toepassing van aluminium
Aluskin-voorzetschalen
mogelijk

innovatieve
V-Perfect-technologie
mogelijk

beslag met zgn.
droge kamer – verhoogt
de levensduur
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Ideal 7000 NEW

Aluplast-systeem

0.93
Uw voor Ug=0.7
(warm edge)

B
profielklasse

2
afdichtingen

6
kamerige profielconstructie

85
inbouwdiepte van (mm)

Dit zijn energiebesparende
ramen, die zijn vervaardigd
met de meest moderne
technologie en een
antwoord vormen op de
toenemende vraag naar
een goede thermische
raamisolatie. Het systeem
is uitgerust met een
uitwendige afdichting.
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glaspakketten met een
breedte tot 51 mm

standaard blokkering
bij verkeerde krukposities
(RU-ramen)

beslag standaard
voorzien van twee
anti-inbraakpunten
per vleugel

aanbevolen voor
passiefhuizen

toepassing van verdekt
beslag mogelijk

wit of bruin in de massa
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Ideal 8000

Aluplast-systeem

0.76
Uw voor Ug=0.5
(warm edge)

B
profielklasse

3
afdichtingen

6
kamerige profielconstructie

85
inbouwdiepte (mm)

Ramen van de
nieuwste generatie.
Als u hiervoor kiest,
gaat u voor warmte,
stilte en esthetiek. Ideal
8000-ramen staan garant
voor de beste warmteen geluidsisolatie.
Aanbevolen voor
passiefhuizen.
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glaspakketten van
tot 51 mm breed

standaard met blokkade
bij verkeerde krukposities
(RU-raam)

beslag standaard
voorzien van vier antiinbraakpunten per vleugel

innovatieve V-Perfecttechnologie mogelijk

aluminium Aluskinvoorzetschalen mogelijk

wit of bruin in de massa
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SPECIALE
SYSTEMEN

De technische kennis en
moderne machines, waarover
onze producenten beschikken,
bieden onbeperkte
mogelijkheden. Door de steeds
innovatievere en meer
gediferentieerde bouwprojecten is
het voor de fabrikanten noodzakelijk,
om individuele oplossingen te kunnen
bieden. Tegemoetkomend aan de vraag
op de markt, bieden wij onze klanten
de kunststof-systemen Monoblock
en Blockprofiel NL aan. Ze zijn
voornaamelijk bestemd voor de Franse,
de Belgische en de Nederlandse markt.

Monoblock

Aluplast-systeem

1.0
Uw voor Ug=0.6
(warm edge)

B
profielklasse

2
afdichtingen

5
kamerige profielen

41

glaspakkette n tot
41 mm mogelijk

Dit zijn ramen, die
worden aangebracht
in de isolatielaag. De
isolatiedikte is geen
probleem want de
Monoblock-kozijnen
zijn verkrijgbaar
in verschillende
diktevarianten. Ramen
voor de Franse markt.
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kaderdiepte 102, 122,
142 of 162 mm

standaard blokkering
bij verkeerde krukposities
(RU-ramen)

verdekt beslag mogelijk

beslag standaard met
twee anti-inbraakpunten
per vleugel

raam te combineren met
verschillende vleugeltypes
(Classic-line of Round-line)

centrale kruk mogelijk
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Blockprofil NL

Aluplast-systeem

0,98
Uw voor Ug=0.6
(warm edge)

B
profielklasse

2
afdichtingen

5
kamerige (kozijn)

12 0
kozijndiepte van (mm)

Systeem voor de
Nederlandse markt. Met het
oog op de verschillende
montagewijzen bieden wij
dit systeem aan met twee
kozijntypes. Blockprofil NL
kan ook worden vervaardigd
met de innovatieve HFLverbindingsmethode voor
de profielen.
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beglazing tot 41 mm
breed mogelijk

standaard blokkering
bij verkeerde krukpositie
(RU-ramen)

bedekt beslag mogelijk

standaard met twee
anti-inbraak vergrendelingen
aan de vleugel

HFL-technologie mogelijk

centrale kruk mogelijk
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SALAMANDER
SYSTEEM

De Salamander-systemen behoren tot
een van de meest betrouwbare pvcsystemen op de markt. Hun kwaliteit
wordt bevestigd door de onmisbare
certificaten. Bij de vervaardiging
van de Salamander Streamline en
BluEvolution 92 systemen is een
beroep gedaan op de nieuwste
technologische oplossingen.

Streamline 76

Salamander-systeem

0.83
Uw voor Ug=0.6
(warm edge)

B
profielklasse

2
afdichtingen

5
kamerige profielen

76
inbouwdiepte (mm)

De perfecte keuze voor wie
belang hecht aan elegantie
en comfort. Streamline
76-ramen combineren een
maximale veiligheid met
een goede thermische
en akoestische isolatie. Ze
zijn bestandtegen externe
factoren en gekenmerkt door
een intensieve witte kleur.
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glaspakketten met
breedte tot 48 mm

standaard blokkering bij
een verkeerde klinkpositie
(RU-vensters)

beslag standaard voorzien
van vier anti-inbraakpunten
per vleugel

mogelijkheid van
vervaardiging met de
V-perfect lastechniek

toepassing van aluminium
Aluskin-voorzetschalen
mogelijk

wit, bruin of karamel
in de massa
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Salamander-systeem

Renovatiesystemen

Streamline 76

82

110

147

12

60

52

5

82

76

Round-line

87
76

Soft-line

Streamline 76

115

152

12

60

52

5

76

Om tegemoet te komen aan de bouwtechnische
behoeften in de verschillende Europese landen
bieden wij renovatieramen en balkondeuren
aan voor het plaatsen in historische en andere
gebouwen. Renovatieramen hebben een
speciaal gevormd renovatieframe met een zgn.
verbergend profiel, dat zorgt voor een esthetische
rand om de binnenzijde van het geplaatste
raam heen.
Bovendien kunnen de fragmenten van het oude
raam, die zichtbaar zijn, aan de buitenzijde worden
afgeschermd met speciale PVC-profielen.

WARMTEDOORLAATBAARHEIDSFACTOR

De Uw-waarde
voor het referentieraam
van Raamtechniek met
afmetingen 1,23 x 1,48 m
VOOR WARM-EDGE FRAME
Uf

Ug = 1,1

Ug = 1,0

Ug = 0,9

Ug = 0,8

Ug = 0,7

Ug = 0,6

Ug = 0,5

Uw =

Uw =

Uw =

Uw =

Uw =

Uw =

Uw =

Ideal 4000

1,3

1,26

1,20

1,13

1,06

0,99

0,93

0,86

Ideal 4000 new

1,3

1,30

1,20

1,10

1,10

1,00

0,93

-

Ideal 5000

1,2

1,23

1,16

1,10

1,03

0,96

0,89

0,83

Ideal 7000 new

1,1

1,13

1,06

1,06

1,00

0,93

0,86

0,79

Ideal 8000

1,0

1,17

1,10

1,03

0,96

0,90

0,83

0,76

Salamander SL 76

1,3

1,30

1,20

1,10

1,00

0,96

0,89

0,83

Salamander BluEvo 82

1,1

1,20

1,10

1,10

-

0,91

0,84

0,77

Salamander BluEvo 92

1,0

-

-

-

0,96

0,89

0,83

0,76

EkoSun 6

1,2

1,20

1,20

1,10

1,00

0,95

0,89

0,82

EkoSun 7

1,1

1,20

1,10

1,10

0,99

0,92

0,85

0,79

Ug = 1,1

Ug = 1,0

Ug = 0,9

Ug = 0,8

Ug = 0,7

Ug = 0,6

Ug = 0,5

VOOR ALUMINIUM FRAME
Uf

Uw =

Uw =

Uw =

Uw =

Uw =

Uw =

Uw =

Ideal 4000

1,3

1,34

1,27

1,20

1,13

1,07

1,00

0,93

Ideal 4000 new

1,3

1,30

1,30

1,20

1,10

1,10

1,00

-

Ideal 5000

1,2

1,30

1,24

1,17

1,10

1,03

0,97

0,90

Ideal 7000 new

1,1

1,27

1,20

1,14

1,07

1,00

0,93

0,87

Ideal 8000

1,0

1,24

1,17

1,10

1,04

0,97

0,90

0,83

Salamander SL 76

1,3

1,40

1,30

1,20

1,10

1,10

0,99

0,92

Salamander BluEvo 82

1,1

1,30

1,20

1,20

-

0,94

0,87

-

Salamander BluEvo 92

1,0

-

-

-

1,10

0,99

0,88

0,86

EkoSun 6

1,2

1,30

1,20

1,20

1,10

1,00

0,96

0,89

EkoSun 7

1,1

1,30

1,20

1,10

1,10

1,00

0,93

0,86

Beglazing
De specifieke bouwwijze van het dubbele glas en de mogelijkheid
om deze te combineren in verschillende beglazingssystemen
zorgen voor de geschikte raamparameters. Thermisch comfort
aangepast aan uw behoeften dankzij dubbel of driedubbel glas.
Gebruiksveiligheid door anti-inbraakfolie en een fraai uiterlijk door
sierglas

Ons aanbod bevat beglazingstypes in verschillende configuraties:
Thermisch
isolerende/
(1-kamer)

Thermisch
isolerend/(2-kamer)
Tweekamerige dubbele
beglazing met hoger
thermisch comfort.
Toegepast in passiefhuizen.

Standaard eenkamer
glas bestaande uit
twee float-ruiten.

Geluidsdichte

35

Beglazing voor meer
akoestisch comfort
in huis. Zorgt voor
een uitzonderlijke
geluidsisolatie.

Veilige
Beglazing met veilig gelamineerd glas zorgt voor oplossingen die vooral bedoeld zijn
om mensen te beschermen.
Wanneer de ruit breekt blijven de resten aan de folie hangen zodat letsel minder
waarschijnlijk wordt.

Zonwerend
Zonwerend glas wordt
gekenmerkt door een sterk
verlaagde lichtinval aan de
gevelzijde van het gebouw.

Anti-inbraak VSG
Speciale, meerlaags bouwwijze ter bescherming tegen inbraak en vandalisme.

SYSTEEMOPLOSSINGEN

Om de functionaliteit van het raam
te verhogen, dit aan te passen
aan de grootte van de raamopening
of deze in een set te combineren
moeten er verbindingen en
uitbreidingen worden toegepast.
Door de oplossingen die wij
voorstellen kunt u naar believen
variëren met de totale raambreedte
en bijv. sets van ramen, hoekramen
of erkers vormen.
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Systeemoplossingen
Buisverbinding


Profiel 4000 Soft-line (140x20) verstevigd met staal



Buisverbinding (140243+140244) verstevigd met staal

Ø

85

b

15

70

Hoekverbinding 135°
Profiel 4000 Soft-line (140x20) verstevigd met staal



Hoekverbinding 135° (140249) verstevigd met staal

135°



Hoekverbinding 90°

Profiel 4000 Soft-line (140x20) verstevigd
met staal
Hoekverbinding 90° (140248) verstevigd met

60

70 80 85

70

85


staal

Door hoek-koppelingsprofielen te
gebruiken laten zich esthetische,
buitengewone raamconstructies
tot stand brengen. De toepassing
van deze profielen garandeert ook
het behouden van zeer goede
thermische isolatiewaarden en
vooral het behouden van de juiste
eigenschappen met betrekking
tot het evenwicht.
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Systeemoplossingen
Ovale verbinding
 Profiel 4000 Soft-line (140x20)
verstevigd met staal

4

70

 Ovale verbinding (120116)

13

H-verbinding
 Profiel 4000 Soft-line (140x20)
verstevigd met staal
 Verbinding„Hoofdletter H”(140267)

78

70

23

Statische verbinding
 Profiel 4000 Soft-line (140x20) verstevigd met
staal
 Statische verbinding 21 (140218)

21

48

70

96

42,5

Wij beschikken over diverse statica
koppelingprofielen, wat ons in de
gelegenheid stelt, om telkens een
optimale oplossing te vinden. De
juiste keuze en de juiste verdeling
van koppelingprofielen al tijdens
het ontwerpen van een constructie
voorkomt problemen met betrekking
tot het vervormen en met de
stabiliteit van raamconstructies.
34

OMHULLEND
BESLAG

Raambeslag van de
gerenommeerde internationale
fabrikant Maco, van hoogwaardig
staal. De beslagconfiguratie wordt
individueel gekozen op basis van
het gewicht en de afmetingen
van de vleugel alsmede de functie
die het raam moet vervullen. De
basiselementen van ons beslag
passen bij alle raamtypes.

Beslag

Standaard Aluplast

























Anti-inbraak vergrendeling

Meerpuntssluiting haak

Vergrendelschakeling

Kantelschaar

Haakdrager

Hoek

Anti-inbraak pinnen (iS)

Middensluiting

Horizontale kantelsluiting

Bovenscharnier

Meerpuntssluiting

Onderscharnier

Beslag

Standaard Salamander



























Anti-inbraak vergrendeling

Meerpuntssluiting haak

Vergrendelschakeling

Kantelschaar

Haakdrager

Hoek

Anti-inbraak pinnen (iS)

Middensluiting

Horizontale kantelsluiting

Bovenscharnier

Meerpuntssluiting

Onderscharnier

Beslag

Anti-inbraak beslag

RC1

RC2*

Als u extra veel
belang hecht aan
uw eigen veiligheid
of die van uw gezin,
maak dan alleen
gebruik van beproefde
oplossingen. Het aantal
anti-inbraakbeugels
is afhankelijk van de
constructie en de
raamafmetingen.

Klanten, voor wie de veiligheid van hun
zelf en van hun medemensen heel
belangrijk is, bieden wij de mogelijkheid,
om de ramen met de weerstandsklasse 1
en 2 uit te voeren.
De technisch uitgewerkte oplossingen
vormen de beste barriére tegen inbrekers.

.

PVC-KLEUREN

De kleur van het raamprofiel
kan het uiterlijk van uw gevel
volledig veranderen en deze
een individueel karakter
geven. Ons bedrijf biedt
ramen in tientallen kleuren,
ook in houtlook.

* niet beschikbaar
voor het
EkoSun-systeem

45
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* kleuren kunnen
afwijken van de
werkelijke kleuren,
kleuren te kiezen
op basis van
kleurmonsters

47
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ACCESSOIRES
EN AANVULLINGEN

Accessoires zijn er niet alleen om de
ramen een fraaier uiterlijk te bezorgen.
Ze zijn ook in hoge mate
verantwoordelijk voor de
gebruikswaarde. Een raam moet vooral
functioneel zijn. De thermische en
akoestische isolatie wordt verzekerd
door een goede keuze van de
beglazing. De gebruiksveiligheid hangt
in hoge mate af van de keuze van de
krukken en het beslag.
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Accessoires
en aanvullingen

Krukken
Raamkrukken van pvc en aluminium in tal van
kleurvarianten. Niet alleen ter beveiliging maar
ook als aanvulling op het uiterlijk van het raam
en het interieur.
Te keuze staan standaard klinken, klinken met
een knopje of afsluitbare klinken. Alle klinken zijn
verkrijgbaar in meerdere kleuren, waardoor men de
klinken gemakkelijker in eenheid kan brengen met het
uiterlijk van een raam.

Handvatten
en deurkrukken

HST
krukken

Accessoires
en aanvullingen

Hendel
Standaard
aluminium kruk

Krukken MACO

wit
brons
karamel
zilver
titaan
crème

wit
brons
karamel
zilver
titaan
crème
mat goud

wit
brons
karamel
zilver
crème

Krukken HOPPE SECUSTIK

wit
brons
karamel
zilver
titaan
crème
mat goud

Krukken NEW YORK SECUSTIK

wit
zilver
goud
crème
marron

Krukken MOONLINE

wit
goud

Krukken ROTO

glanzend goud
mat goud

Handvatten en deurkrukken
Geselecteerde modellen Beschikbare kleuren: wit, koper, crème, zilver, goud

Accessoires
en aanvullingen

Glasroeden
Glasroeden geven ramen een
elegant en uniek karakter en in
bepaalde gevallen vormen ze een
onmisbaar decoratief element
dat aansluit bij de klassieke
architectuur. Verkrijgbaar in tal van
breedtes en kleuren.

Toepassingen
Glasroeden worden vaak toegepast, vooral in
de woningbouw: gelet op hun esthetische
merites: ze verdelen het raam onder in kleinere
oppervlakken, maken het gebouw aantrekkelijk
en geven het een speciaal karakter.
Glasroeden zijn de ideale manier om de kleine
onderverdelingen van oude ramen te behouden
en tegelijk te zorgen voor grote, eenvoudige
raamvleugels.

Accessoires
en aanvullingen

Systeemvensterbanken
van pvc
Systeemvensterbanken voor
buiten combineren esthetiek
met de hoogste kwaliteit.
Hun gladde oppervlak
is eenvoudig schoon te
houden, stootvast en krasvast.
Verkrijgbaar in verschillende
kleuren, lengtes en breedtes.

Buitenvensterbanken
Van aluminium of staal. Gekenmerkt door hoge kwaliteit en
weerbestendigheid. Ze zijn esthetisch, duurzaam, onbrandbaar, bestand
tegen vocht en chemicaliën. Door de grieven waarmee ze zijn uitgerust
vormen ze een perfecte gevelbescherming.

Binnenvensterbanken
Worden vervaardigd van hetzelfde
harde polyvinylchloride dat wordt
gebruikt bij de vervaardiging van
kunststof kozijnen en deuren. Gecoat
met uiterst krasvaste folie en de werking
van UV-stralen. De kamerdoorsnede
verzekert de stijfheid van de constructie.
Vensterbanken van harde pvc zijn
een alternatief, vochtvast, duurzaam
product. Beschikbare kleuren van
de buitenfolie: gouden eik, noot, els,
marmer en wit.

Accessoires Screens
Rolgordijnen

Rolgordijnen Screen
Een praktische en esthetische oplossing die kan worden
gemonteerd aan de gevel of in de vensternis. Door haar structuur
van glasvezel en PVC biedt deze ongeëvenaarde bescherming
tegen overmatige opwarming van de ruimte. Zorgt voor
gebruikscomfort, vooral tijdens de warme maanden. Het model
is ook verkrijgbaar in een insectenwerende en windbestendige
uitvoering. 30% en 0% zon doorlatend. Het doek is in
diverse kleuren verkrijgbaar.
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MUGGENRAMEN

Vliegenramen, die in raam- en
deuropeningen worden gemonteerd,
dienen het interieur te beschermen
tegen insecten en onzuiverheden
die van buiten komen (bladeren,
stoffen). Wij bieden de mogelijkheid,
om de montagemethode en het
type vliegenraam te selecteren
afhankelijk van de functie en de soort
raamopening, waarin het zal worden
gemonteerd.
.
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EEN VOORDELIGE
SAMENWERKING
Wij importeren exclusief bij de
toonaangevende Europese fabrikanten
van buitenschrijnwerk.
De producten worden naar 35 landen uit
de hele wereld gedistribueerd. Het
schrijnwerk geniet niet alleen binnen
Europa een goed aanzien maar ook in
Australië, de Verenigde Staten en Afrika.
Het breede aanbod van hoogwaardige
producten voor concurrerende prijzen met
eigen montageteams staan garant voor
tevredenheid. Duurzame producten voor
jarenlang woonplezier.
Raamtechniek B.V.
0343-234200
info@raamtechniek.nl
KvK 66458412
www.raamtechniek.nl

