ALULINE W72
DÉ STANDAARD IN BETER
ISOLERENDE RAMEN

• Grote stabiliteit: 3-kamerprofiel met een bouwdiepte van 72 mm.
• Hoog isolerend comfort: de profielen hebben een standaard Uf-waarde
van 1,9 W/m².K; de opgeschuimde versie heeft een Uf-waarde van
1,4 W/m².K.
• Esthetisch: blinde ontwatering: hetzij met een ontwateringsdorpel
hetzij met een ontwateringsrubber.
• Glasdiktes: mogelijk tot 54 mm (kader) en 66 mm (vleugel); dus ook
geschikt voor 3-dubbele beglazing.
• Hoog kwalitatief beslag: beantwoordt aan de hoogste eisen op gebied van
afdichting en regelbaarheid. Verdoken scharnieren zijn ook mogelijk.
• Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren: mat, glanzend en structuurlakken (al
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• Uiterst strakke belijning: vlak profiel aan de buiten-en binnenzijde.

ALUMINIUM

ALULINE W72
Standaard

Uf-waarde:
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W/m².K

ALULINE W72
Full Option
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Kleurmogelijkheden

Technische eigenschappen

Geanodiseerd

Bouwdiepte
Kader: 72 mm
Vleugel: 84 mm

Natuurkleur is het meest courant en standaard.
De beschermingslaag van het aluminium wordt vervangen
door een laag die 10 keer zo hard is. Hierdoor wordt het
aluminium uiterst krasvrij en gemakkelijk in onderhoud.

Een breed kleurenpallet
Gelakt in een RAL-kleur: de profielen worden voorbehandeld
en daarna wordt poederlak ingebakken. Het gamma bestaat
uit meer dan 200 kleuren.
Standaard RAL-kleuren: 9001 (crèmewit glanzend),
9016 (wit glanzend), RAL7001S, RAL7004S, RAL7012S,
RAL7015S, RAL7016S, RAL7021S, RAL7022S,
RAL7030S, RAL7035S, RAL7037S, RAL7038S,
RAL7039S, RAL7040S, RAL7044S, RAL7046S,
RAL8019S, RAL9005S, RAL9007S, RAL9016S
(S = structuur)

Max. beglazingsdikte
54 mm (kader) - 66 mm (vleugel)
Geluidsisolatie
EN 20 140 - 1-5
Windbelasting
Klasse C5/B5
Slagregendichtheid
Klasse 9A
Inbraakwerendheid
RC 3
Thermische onderbreking
Glasvezelversterkte polyamidestrip met kleefkoord
Max. vleugelhoogte / -gewicht
2400 mm / 300 kg
Bij RAL9005S (zwarte structuurlak)
wordt standaard zwart beslag geleverd
Ook verkrijgbaar in deuren
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