Bestektekst
Traditionele raamvorm met afgeschuinde randen zoals Finstral FIN-72 Classic-line Kunststof-Kunststof
Hier vindt u de bestektekst van de gewenste uitvoering. Doorstreep de niet gewenste uitvoering en vul de benodigde vermogenswaarden aan (rood gemarkeerd). Neem bij vragen contact op met onze planningsadviseur: finstral.com/planadviseur
Buiten
Vormgeving
Materiaal
- kunststof (weekmakervrij PVC-U, niet geschuimd, alle hoofdprofielen met wanddikte klasse A overeenkomstig EN 12608-1, lichte profielen (wit, antiekwit, parelwit) met weerbestendigheid en kleurvastheid voor klimaatzone S (warm klimaat) overeenkomstig EN 12608-1, lichte profielen met slagvastheid door middel van valbouten Klasse II overeenkomstig EN 12608-1
Kleur/oppervlak
Raamkleuren
- glad: wit
- gesatineerd (directe oppervlakwalsing zonder gelijmde film, profiel door en door gekleurd): wit, zijdegrijs, grijs
- houtstructuur (directe oppervlakwalsing zonder gelijmde film, profiel door en door gekleurd): wit, antiek wit, parelwit
- houtdecor (op raam gelaste film, oppervlakwalsing, profiel in aangepaste bruintint gekleurd): castagno, eiken, noot
Glasafdichtingskleuren
- lichtgrijs voor raamkleuren wit, antiekwit, parelwit, zijdegrijs
- zwart voor raamkleuren grijs, noot
- aangepast voor raamkleuren castagno, eiken
Raamvorm
Bouwdiepte raam
- 72 mm
Bouwdiepte blokraam
- 124 mm
Raamaanzicht buiten
- traditionele raamvorm met afgeschuinde randen zoals Finstral Classic-line
- aanzichtsbreedte van vleugel: 36 mm
Stulpuitvoering
- klassiek, zichtbaar stulpprofiel
Stijlelementen
Verdelingen
- opgekleefde verdelingen Classic (met glasafstandshouders) in raamkleur
- opgekleefde verdelingen Stijl (met glasafstandhouders) in raamkleur
- verdelingen tussen het glas (9, 18 of 26 mm)
Panelen (voor vaste delen)
- gladde, gegroefde en afgevlakte panelen (alle raamkleuren)
- geëmailleerd glaspaneel (10 kleuren)
- kunstharspaneel (5 tinten)
- keramiekpaneel (9 tinten)
Sierelementen
- decoratieprofiel en decoratiestuk in raamkleur
Bescherming
Inbraak
Standaard inbraakwering
- 2 hoogwaardige paddenstoelnokvergrendelingen
Verdere inbraakbescherming
- 4-punts-veiligheidsbeslag
- omlopend veiligheidsbeslag, minstens om de 85 cm, meestal geringere afstand
- gelaagd veiligheidsglas klasse P2A, P4A of P5A
- afsluitbare greep, drukknop-greep of drukgreep
- boorbescherming van de greepmechaniek
- raamsensor voor elektronische controle
- getest veiligheidsbeslag-pakket Klasse RC 2N of RC 2
Zon/hitte
Zonweringsglas
- zoals Finstral Mediterran 2: Ug 1,1 W/m2K, g 0,48, LT 0,74
- zoals Finstral Mediterran 3: Ug 0,6 W/m2K, g 0,44, LT 0,67
- zoals Finstral Sun-Block 2: Ug 1,1 W/m2K, g 0,28, LT 0,60
- zoals Finstral Sun-Block 3: Ug 0,6 W/m2K, g 0,26, LT 0,54
Verdere zonweringsopties
- voor een combi-vleugeluitvoering met geïntegreerde jaloezie kiest u een vleugelvariant met de uitrusting Twin
- rolluiken
- screens
- raffstore
- vensterluiken
- schuifluiken
- vouw-schuifluiken
Zicht
- ornamentglas (12 designs)
Insecten
- vaste insectenhor
- insectenhor als draaideur
- insectenrolhor in horizontale of verticale looprichting
- insectenhorplissé voor deuren
Midden
Isolatie
Warmte/koude
Vleugel
- warmte-isolerend kunststof profiel
- Uf-waarde 1,2 W/m2K
Isolatieglas
- argongasvulling
- licht afgeslepen glasranden
- elektronische kwaliteitsscan van glas
- RAL- en CEKAL-kwaliteitsmerk
2-voudig isolatieglas
- zoals Finstral Plus Valor: Ug 1,1 W/m2K, g 0,65, LT 0,82
- warmte-isolerende glasafstandhouders in zwart, grijswit of lichtbruin
3-voudig isolatieglas
- zoals Finstral Max-Valor: Ug 0,6 W/m2K, g 0,60, LT 0,77
- beste raamglas van europa, maximale combi tussen isolatie, energie, licht en kleur
- warmte-isolerende glasafstandhouders in het zwart
- bijzonder lage reflectie (minder dan 15%)
Warmte-isolatiewaarden
Éenvleugelig raam, standaardmaat voor Uw-berekening 1,23 x 1,48 m:
- Uw-waarde 2-voudig glas: Uw 1,2 W/m2K
- Beste waarde 3-voudig glas: Uw 0,80 W/m2K
Tweevleugelig raam met stulp, standaardmaat voor Uw-berekening 1,23 x 1,48 m:
- Uw-waarde 2-voudig glas: Uw 1,3 W/m2K
- Beste waarde 3-voudig glas: Uw 0,92 W/m2K
Opmerking: Glasopties zoals veiligheidsglas, zonwering, geluidsisolatie kunnen de beste waarde verslechteren.
Geluid
Geluidsisolerende constructie
- nauwsluitende ramen
- op kunststof profielen gecoëxtrudeerde dichtingen
- glas en vleugelkaders verlijmd in plaats van opgeklost
- testcertificaat van een aangemelde instantie Rw-waarden inclusief spectrum-aanpassingswaarden (C; Ctr) liggen ter inzage
Geluidsisolatiewaarde
Rw-waarden voor eenvleugelige ramen/deuren tot 2,7 m2 elementoppervlakken:
- Rw Standaard: 32 (-2;-6) dB
- Rw Beste waarde: 45 (-2;-6) dB
Opmerking: glasopties zoals veiligheidsglas, zonwering, geluidsisolatie kunnen de beste waarde verslechteren.
Dichtheid
Afdichtende constructie
- dichtgelaste hoeken
- strakke afdichting
- middenafdichting beschermt beslagdelen
Slagregendichtheid
- klasse 9A voor eenvleugelig raam
- klasse 9A voor tweevleugelig stulpraam
- overeenkomstig EN 12208 voor referentiemaat 1,23 x 1,48 m
Luchtdoorlatendheid
- klasse 4 voor éénvleugelig raam
- klasse 4 voor tweevleugelig stulpraam
- overeenkomstig EN 12207 voor referentiemaat 1,23 x 1,48 m
Weerstand bij windbelasting
- klasse C5 / B5 voor éénvleugelig raam
- klasse C3 / B3 voor tweevleugelig stulpraam
- overeenkomstig EN 12210 voor referentiemaat 1,23 x 1,48 m
Bouwaansluiting
Montage
Nieuwbouw/Verbouwing
- inbouw in twee fases: in de natte bouwfase het warmte-isolerende stelraam zoals FIN-Fix in het muurwerk installeren en bepleisteren, na afronding van de ruwe bouwwerkzaamheden in de droge fase de raam- en deurelementen in het stelraam plaatsen
- montage in één fase: raam direct in het metselwerk monteren en plaatsen
Raamvervanging/Renovatie
- overzetmontage zonder uitgebreid breekwerk: terugsnijden van het houten raam van de oude ramen en overzetten van het nieuwe raam, duur: minder dan 2 uur per raam
- oud raam uit het stelraam halen en nieuw raam in het stelraam plaatsen
- oud raam compleet verwijderen en nieuw raam direct in het muurwerk plaatsen
Afdichtingskwaliteit
Betrouwbare bouwaansluitingen
- bibliotheek met meer dan 700 gedetailleerde bouwaansluitingstekeningen voor heel Europa. Daarvan zijn er meer dan 300 onafhankelijk getest door het Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)
Actuele montagestandaarden
- tijdens verplichte trainingen voor monteurs wordt het gebruik van moderne afdichtingsmaterialen vastgelegd
- Iedere Finstral montagepartner is opgeleid, vaak ook als montageprofessional gecertificeerd door het Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).
Binnen
Vormgeving
Materiaal
- kunststof (weekmakervrij PVC-U, niet geschuimd, alle hoofdprofielen met wanddikte klasse A overeenkomstig EN 12608-1, lichte profielen (wit, antiekwit, parelwit) met weerbestendigheid en kleurvastheid voor klimaatzone S (warm klimaat) overeenkomstig EN 12608-1, lichte profielen met slagvastheid door middel van valbouten Klasse II overeenkomstig EN 12608-1)
Kleur/oppervlak
Raamkleuren
- glad: wit
- gesatineerd (directe oppervlakwalsing zonder gelijmde film, profiel door en door gekleurd): wit, zijdegrijs, grijs
- houtstructuur (directe oppervlakwalsing zonder gelijmde film, profiel door en door gekleurd): wit, antiek wit, parelwit
- houtdecor (op raam gelaste film, oppervlakwalsing, profiel in aangepaste bruintint gekleurd): castagno, eiken, noot
Glasafdichtingskleuren
- aangepast aan kunststof raamkleur
Raamvorm
Elementvorm
- rechthoekige vorm
- schuine vorm
- ronde vorm
Vleugelvorm
- rechthoekige vorm
- schuine vorm
- ronde vorm
Raamaanzicht binnen
- opliggende, trapsgewijs ramen en vleugels
Grepen/scharnieren
Grepen
- aluminium greepserie 1 en 2
- RVS-greepserie 3
- designgrepen met ronde rozet serie 11, 12, 13 en 14
- verenigbaar met alle gebruikelijke raamgrepen met twee M5-schroefdraadbevestigingen
- compatibel met alle raamhandgrepen van fabrikant FSB
Scharnieren
- zichtbare scharnieren
Toebehoren
Binnenvensterbank
- binnenvensterbank met MDF folie in raamkleur, op maat gemaakt, hoekuitvoering recht of afgerond
Rolluikkastbekleding
- extra warmte-isolatie
- aan kleur aangepast
- installatie zonder breekwerk: bestaande kasten blijven behouden
History middenpartij
- stijlvol symmetrisch aanzicht bij tweevleugelige stulpramen
Bediening
Openingsvarianten
Draaikiep-beslag (standaard)
- kwaliteitsbeslag
- zelfstellende paddenstoelnokken
- vleugelheffers
- foutbedieningsvergrendeling
- instelbare hoogte van de greep
Verdere openingsmethoden
- tweevleugelig stulpraam
- raamdeur
- afsluitbare deur
- bovenlichtkiep
- parallelschuifdeur
- parallelschuif-kiepdeur
Bedieningsgemak
Comfortstandaarden
- hoogwaardige, onderhoudsarme, duurzame bediening door het met glas verlijmde draaideel
Verdere comfortopties
- gemotoriseerde kiepopening met een druk op de knop of door aansluiting op Smart-Home-oplossingen met zichtbare of verdektliggende elektrische aandrijving
- vlakke onderdorpels bij raamdeuren
Veilige bediening
Veiligheidsglas
- gehard veiligheidsglas
- gelaagd veiligheidsglas
Vergrendeling van de draaiopening
- kiep voor draai
- afsluitbare greep
- draaivergrendeling
Vleugel-valbeveiliging
- vleugel-valbeveiliging tegen uitvallen van de vleugel
Ventileren
Manuele ventilatieopties
- zomer-/winter-kiepstand
- kierventilatie
- vleugelrem
- ventilatievleugels zoals Finstral Vent
Passive ventilatierooster
- zoals Finstral PassiveVent Mini: 5 m3/h bij 8 Pa
- zoals Finstral PassiveVent Midi op vleugel: 30 m3/h bij 8 Pa
- zoals Finstral PassiveVent Midi op raam/verbreding: 30 m3/h bij 8 Pa
Actieve ventilatie
- zoals Finstral ActiveVent: Gemotoriseerde ventilatie met 4 vermogensniveaus tot 45 m3/h
Rondom
Certificaten
- RAL- en CEKAL-keurmerken voor meervoudig isolatieglas
- gecertificeerde ift-kwaliteit
Managementsystemen
- kwaliteit EN ISO 9001
- milieu EN ISO 14001
- werkveiligheid BS OHSAS 18001
- energie EN 50001
Service
Serviceafdeling
- serviceafdeling van fabrikant

