
1 Positie: 
Positie beschrijving: 

L-vorm Kozijnvariant: 
1-delig, vleugel Type: 
Venster Uitvoering als: 
rechthoekig Vorm: 
1010 mm x 1210 mm Elementgrootte: 

Buiten → Vormgeving → 
Materiaal 

Kunststof 
Eigen, hoogwaardige receptuur, al tientallen jaren Weerbestendig, lichtecht en schokbestendig 

Kleur/Oppervlak 
Wit gesatineerd 45 
Directe oppervlaktesatinering zonder vastgeplakte folie, Getest voor klimaatzone S (Warm klimaat) volgens EN 12608-1 

kleur glasafdichting lichtgrijs 
Vleugelvorm 

Bouwdiepte: 77 mm, aanzichtsbreedte buiten: 74 mm 
Classic-line, klassieke kozijnvorm met afgeschuinde randen 
Vleugelframe-aanzichtbreedte buiten: 31 mm 

Buiten → Bescherming → 
Inbraak 

gelaagd veiligheidsglas Multiprotect Klasse P4A conform EN 356 
4-punts-veiligheidsbeslag 

Midden → Isolatie → 
Warmte/Kou 

Gemiddelde Uf-waarde: 1,1 W/m²K 
Plus-Valor 2 met Multiprotect en Multiprotect Tweevoudig glas 44.4v-12-44.2, 30 mm  Ug 1,2 W/m²K, g 0,57, LT 0,77 
Thermische afstandhouder kleur Zwart (03) 
Uw volgens EN ISO 10077-1: 1,3 W/m²K 

Geluid 
Geluidsisolatie totale element Rw (C, Ctr): 36 (-2,-5) dB 

Dichtheid 
Slagregendichtheid 
- Klasse ... conform EN 12208 
Luchtdoorlatendheid 
- Klasse ... conform EN 12207 
Weerstandsvermogen bij windbelasting 
- Klasse ... conform EN 12210 



 
Midden → Bouwaansluiting → 
Montagemethode 

Nieuwbouw/verbouwing 
Inbouw in twee fases: in de natte bouwfase warmte-isolerende Finstral-stelkozijn FIN-Fix in metselwerk installeren en stucen, na 
afsluiting van de grove bouwwerkzaamheden in de droge bouwfase 
de kozijn- en deurelementen in het stelkozijn plaatsen [Finstral-advies] 
Montage in één stap: Kozijn direct in het metselwerk installeren en stucen 
Vervanging/renovatie van kozijnen 
Overzetmontage zonder uitgebreid metselwerk: Terugsnijden van het houten kozijn van de oude kozijnen en overzetten van het nieuwe 
kozijn, duur: minder dan 2 uur per kozijn (Finstral-advies] 
Overzetmontage zonder uitgebreid metselwerk: Varianten van overzetmontage zonder terugsnijden van oude kozijn (Finstral-advies voor 
de renovatie van gebouwen van de jaren 1970-1990 
met oude kunststof- en aluminium-kozijnen) 
oude kozijnen uit het stelkozijn loshalen en nieuw kozijn in het stelkozijn plaatsen 
oud kozijn volledig verwijderen en nieuw kozijn direct in metselwerk stucen 
Ontwatering bij kozijn naar voren buiten zichtbaar 

Binnen → Vormgeving → 
Materiaal 

Kunststof 
Eigen, hoogwaardige receptuur, al tientallen jaren Weerbestendig, lichtecht en schokbestendig 

Kleur/Oppervlak 
Wit gesatineerd 45 
Directe oppervlaktesatinering zonder vastgeplakte folie, Getest voor klimaatzone S (Warm klimaat) volgens EN 12608-1 

kleur glasafdichting aangepast 
Vleugelvorm 

Opdek tussen kozijn en vleugel 
Glaslat Classic, recht 

Grepen/Scharnieren 
Kozijngreep aluminium Serie 1 EV1 (56) 
Opliggende scharnieren 

Binnen → Bediening → 
Openingsmethoden 

Draai-kiep links Scharnieren opliggend 
greephoogte: 550 mm 

Bedienveiligheid 
Letselremming binnen 1(B)1 buiten 1(B)1, klasse conform EN 12600 

Rondom → Afwikkeling → 
Coördinatie 

competent advies en planning voor een soepel verloop 
Afname 

aansluitende kwaliteitscontrole en instructie over het product 

Rondom → Service → 
Garanties en certificaten 

De kwaliteit van de Finstral- producten, en van montage en processen continu extern gecontroleerd 
Meest gecertificeerde kozijnfabrikant in Europa 

Klantenservice 
Betrouwbare service, tientallen jaren lang 


