SOFTLINE 82 MD
MIDDENDICHTING

HOOGISOLEREND PROFIEL MET 3 DICHTINGEN

• Grote stabiliteit: 7-kamerprofiel met een bouwdiepte van 82 mm
• Hoog isolerend comfort: de profielen hebben een standaard Uf-waarde
van 1,0 W/m².K
• Voorzien van 3 dichtingen: 2 dichtingen buiten en binnen en een
middendichting
• Uiterst stabiel profiel: wanddikte min. 3 mm
• Esthetisch: blind ontwateringsprofiel zonder zichtbare kapjes op de
onderregel
• Glasdiktes: mogelijk tot 48 mm, dus ook geschikt voor 3-dubbele
beglazing
• Hoog kwalitatief beslag: beantwoordt aan de hoogste eisen op gebied

82 MD:
“eenSoftline
toekomstgerichte
keuze
”

van afdichting en regelbaarheid. Verdoken scharnieren zijn ook mogelijk
• Verkrijgbaar in talloze afwerkingen: in de massa gekleurd, met een
generfde houtstructuur, effen folies en gelakt
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Technische eigenschappen
Bouwdiepte
Kader: 82 mm
Vleugel: 84 mm
Max. beglazingsdikte
48 mm
Luchtdichtheidsklasse
4
Waterdichtheidsklasse
van 4a - 9a
Inbraakwerendheid
RC 2
Max. vleugeloppervlakte / -gewicht
1,8 m² (wit) en 1,7 m² (gekleurd) / <= 130 kg
Buitenwanddikte
min. 3 mm - Klasse A
Ook verkrijgbaar in deuren

Een breed kleurenpallet
Gekleurd in de massa – M
Bij deze vlakke, gladde afwerking zijn de profielen zowel
binnen als buiten in door en door wit (RAL9016) of
crèmewit (RAL9001) verkrijgbaar.
Gelakt
Hierbij wordt de buitenzijde van profielen die in de massa
gekleurd zijn (dus binnen wit of crèmewit) voorzien van
een matte laklaag in een lichte korrelstructuur. Alle RALkleuren zijn hierin verkrijgbaar.
Folie
Hier wordt kleur verkregen door de verlijming van een folie,
en dit onder temperatuur en druk. Deze folie is kleurecht,
lichtbestendig en bestaat in een ruime waaier aan kleuren

en afwerkingen (met houtnerfstructuur, glanzende en matte
structuren). Folies kunnen zowel buiten als binnen voorzien
worden. Standaardkleuren: RAL7001F (zilvergrijs),
RAL7016F (antracietgrijs), RAL7038F (achatgrijs),
RAL7039F (quartzgrijs), RAL8019F (donkerbruin),
RAL9001F (crèmewit), donkere eik, mahonie en
RAL9005E (zwart).
Spectral
Dit is een uniek, fluweelachtig en ultramat, gelakt folieoppervlak deze oppervlaktebehandeling heeft een zeer hoge
kras-en slijtvastheid. Spectral kleuren kunnen zowel buiten
als binnen voorzien worden. Verkrijgbaar in 4 kleuren
± 7016 (antracietgrijs), ± 7040 (venstergrijs); ± RAL7022
(umbra) en ± RAL9005 (zwart).
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