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Overtuigende functionele voordelen in detail bekeken
In het FIN-Project raam- en deursysteem
verbindt de vermaarde knowhow van
FINSTRAL de materiaalvoordelen van
aluminium aan binnen- en buitenzijde

met een meerkamerige kunststofkern.
Smalle profielaanzichten geven vorm aan
het elegante, slanke FIN-Project aluminiumdesign.

Innovatieve systeemdetails zorgen voor
topprestaties op het gebied van thermische isolatie, geluidsdemping, gebruiksgemak en veiligheid.

Profielen

1,0

Uf
W/m2K

1. Uitmuntende thermische isolatie
De FIN-Project aluminium ramen en deuren onderscheiden zich door een uitmuntende
thermische isolatie. De toepassing van innovatieve meerkamer kunststofprofielen met
middendichting, thermisch geoptimaliseerde glasafstandhouders en drievoudige beglazing zorgen voor de uiterst lage, gecertificeerde warmteisolatiecoëfficiënt tot 0,83 W/m²K.
2. Elegant aluminiumdesign
FIN-Project elementen zijn opgebouwd uit een thermisch uitstekend isolerend kunststofprofiel met hoge densiteit als kern, waarop langs de binnen- en buitenzijde duurzame aluminium profielen zijn aangebracht. Het slanke uiterlijk van het profiel zorgt
voor maximale lichtinval, terwijl de aluminiumbekleding vele mogelijkheden biedt
inzake kleur en oppervlakteafwerking.
3. Bedieningsgemak en -zekerheid, ook op lange termijn
De standaard rondomlopende verlijming van vleugelprofiel en glas, zorgt voor een
prima stabiliteit en torsieweerstand van de vleugel en draagt zo bij tot een lange levensduur van het systeem. De bijzondere verlijmingstechniek maakt een smaller profielaanzicht mogelijk en zorgt zowel voor een goede thermische isolatie als voor beveiliging tegen inbraak.
4. Uitvoering met veel varianten
Om in elke bouwsituatie aan de esthetische vereisten te kunnen beantwoorden kan
men kiezen uit vier vleugelvarianten: de Nova-line met de langs buiten verborgen vleugel, de Classic-line met een smalle geprofileerde vleugel, de Ferro-line met de markante
contouren van een stalen raam, of de Twin-line met een voorzetvleugel waarachter zich
een van alle weersinvloeden afgeschermde jaloezie bevindt. Alle uitvoeringen overtuigen door de strakke binnencontouren zonder glaslatten. Zowel de vlakke uitvoering
aan de binnenzijde als deze met de langs buiten verborgen kaderprofielen verlenen
de elementen een modern uitzicht.
5. Dicht bij wind en slagregen
De FIN-Project ramen en deuren zijn uitgerust met een middendichting, waardoor dit
systeem met zijn unieke samenstelling bestand is tegen de zwaarste belastingen en de
meest extreme weersomstandigheden. Lucht- en waterdicht gelaste hoekverbindingen
en een perfecte aandruk van de dichting – doordat deze vast aan het raam is geëxtrudeerd
– staan garant voor de beste waarden op het gebied van wind- en slagregendichtheid.

systeemdoorsnede FIN-Project Nova-line met vlakke profilering langs binnen
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6. Optimale akoestische isolatie
De FINSTRAL aluminium ramen en deuren onderscheiden zich door hun buitengewone stabiliteit en uitmuntende afdichting.
In de standaarduitvoering bieden zij al een uitstekende akoestische isolatie met een
zeer goede Rw-waarde van 36 dB. Door het toepassen van dikkere, asymmetrische
beglazingen en de mogelijkheid om een voorzetvleugel te gebruiken wordt een bijzonder hoge geluidsdemping tot Rw 46 dB bereikt.
7. Performante functionaliteit en veiligheid
Het hoogwaardige veiligheidsbeslag dat al bij de basisuitvoering wordt gebruikt, de
rondom voorziene veiligheidsvergrendelingen, de scharnieren met een draagkracht
van 130 kg en de met de profielen verlijmde beglazing garanderen de duurzaamheid
van de elementen en bemoeilijken het uittillen van de raam- en deurvleugels. Het
gelaagde veiligheidsglas beschermt tegen glasbreuk en gevolgletsel bij ongevallen of
panieksituaties.
8. Goede zon- en warmtewering
Door het gebruik van de speciale zonwerende beglazingen Multivalor Sun en Platin
Sun blijft het ook in de vertrekken met grote glasoppervlakken langer koel. Deze beglazingen houden enerzijds het grootste deel van de erop invallende zonne-energie
buiten, maar bieden tegelijk toch een goede thermische isolatie. Om binnenkomende
warmte en licht naar uw eigen behoefte te kunnen regelen, is de Twin-line Nova de
meest aangewezen oplossing dankzij zijn tussen de glasplaten geïntegreerde en dus
van de weersinvloeden afgeschermde jaloezieën.
9. Perfect te combineren met de Vista raamwand en de veranda uit het FIN-Project
aluminiumgamma.
Voor grote glasoppervlakken en aan- of uitbouwen worden de volgende FIN-Project systemen aangeboden met op elkaar afgestemd uiterlijk: de Vista raamwanden met grote
schuifopeningen en de aluminium veranda‘s. De opbouw van al deze raamwand- en
verandasystemen berust op hetzelfde constructieprincipe, waarbij een thermisch optimale kunststofprofielkern aan de binnen- en buitenzijde met aluminiumprofielen wordt
aangekleed.
10. Geteste en gecertificeerde kwaliteit
Het FINSTRAL-logo en de door onafhankelijke keuringsorganen uitgevoerde producttesten staan garant voor de kwaliteit van alle elementen!
Beginnend met de hoogwaardige materiaalkeuzes en -tests, over de gestroomlijnde
productieprocessen en vakkundige montage tot en met de betrouwbare service zorgt
FINSTRAL voor een geruststellende garantie.

systeemdoorsnede FIN-Project Classic-line

FIN-Project Nova-line
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Maximale glasoppervlakken en uitstekende thermische isolatie

Smalle profielaanzichten geven vorm aan
het elegante, discrete aluminiumdesign
van FIN-Project.
De van buiten nauwelijks zichtbare raamvleugel zorgt voor een royale glaspartij en
verzekert een maximale lichtinval in de
woning. Binnen bekoort de Nova-line door
zijn slanke lijnen zonder glaslatten.
Het symmetrische uiterlijk in de combinatie van vaste beglazingen en vleugelvelden
draagt bij tot een harmonieus totaalbeeld
van de gevel. Dankzij hun modern design

Volledig raam

0,83

Uw
W/m2K

zijn de Nova-line aluminiumramen de ideale oplossing voor de veeleisende moderne
architect of bouwheer.
Het gebruik van innovatieve meerkamer
kunststofprofielen met middendichting
staat borg voor een profielisolatiewaarde
van Uf 1,0 W/m²K.
De uitrusting met dubbel of drievoudig
glas garandeert een uitstekende Uw-waarde voor het totale raam van 1,2 W/m²K tot
minimaal 0,83 W/m²K.

FIN-Project raamsysteem
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FIN-Project Classic-line
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Traditioneel, elegant uiterlijk

De klassieke variant in het FIN-Project
programma verleent het gebouw een
traditionele, tijdloze schoonheid. Het profielaanzicht geeft zowel aan de binnen- als
aan de buitenzijde een slanke en serene
indruk. Dit komt door de aan de buitenkant slechts 26 mm brede vleugel, terwijl
de rechtlijnige verhoudingen aan de binnenkant door de afwezigheid van glaslatten volledig tot hun recht komen.

Volledig raam

0,85

Uw
W/m2K

Ook inzake thermische isolatie kan de
Classic-line variant zeer goede prestaties
voorleggen: het gebruik van innovatieve
meerkamer kunststofprofielen zorgt voor
een profielisolatiewaarde Uf van 1,1 W/m²K.
De uitrusting kan met dubbel of drievoudig glas en garandeert voor het volledige
raam een uitstekende Uw-waarde van
1,2 W/m²K tot resp. 0,85 W/m²K.

FIN-Project raamsysteem
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FIN-Project Ferro-line
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Het unieke slanke aanzicht van een stalen raam

De Ferro-line vleugelvariant met zijn slanke uiterlijk zoals de typische uitvoeringen
in staal, is bijzonder geschikt voor renovatie van oude stalen ramen maar ook voor
de moderne nieuwbouw. Hierbij blijft het
esthetisch aspect van de klassieke stalen
ramen behouden. Dankzij de uitstekende
thermische isolatie van het FIN-Project systeem bereikt de Ferro-line een Uw-waarde
van 0,85 W/m²K.
De Ferro-line vleugel heeft langs buiten
een aanzichtbreedte van 26 mm met markante hoekige contouren.

Volledig raam

0,85

Uw
W/m2K

De smalle binnencontouren zijn elegant,
zonder zichtbare glaslatten. Met een
warmteverliescoëfficiënt voor de profielen van Uf 1,1 W/m²K bereikt het volledige
raam met dubbel glas (Ug 1,1 W/m²K) een
prima Uw-waarde van 1,2 W/m²K. Door
drievoudig thermisch beter isolerend glas
(Ug 0,6 W/m²K) toe te passen wordt een
uitstekende Uw-waarde van 0,85 W/m²K
bekomen.

FIN-Project raamsysteem
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FIN-Project Twin-line Nova
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Het multifunctionele aluminium raam met geïntegreerde jaloezie

Sober, tijdloos design gecombineerd met
de waardevolle extra voordelen van de
voorzetvleugel. Met haar op alle gebied
doeltreffende bescherming zorgt de Twinline Nova variant het hele jaar door voor
lagere energiekosten, hoge akoestische
isolatie en een comfortabel ruimtegevoel.
Langs buiten ziet men geen vleugelprofiel
waardoor het maximale glasoppervlak een
royale lichtinval mogelijk maakt. Ook in de
combinatie van vaste velden en vleugelvelden zorgt de Twin-line Nova voor een modern, symmetrisch en harmonieus uitzicht
van de gevel.

De optimale geluidsdemping wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door de grote ruimte
tussen de glasplaten en de 4 mm dikke
derde glasplaat in de voorzetvleugel.
De jaloezie in de van weersinvloeden afgeschermde ruimte tussen de glasplaten
biedt de mogelijkheid om naar believen de
licht- en schaduwverhoudingen te regelen,
en is doordat de voorzetvleugel open kan,
gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Aangezien de jaloezie geen extra opzetkast vereist, zijn maximale glashoogtes
mogelijk.

FIN-Project raamsysteem
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Systeemdetails FIN-Project ramen en deuren
Moderne techniek en materialen die hun degelijkheid reeds lang bewezen hebben
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Buitenkaders
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Vlakliggende profieluitvoering
Voor een uitermate strak design

Deze variante is perfect voor een bijzonder
strak en modern uitzicht. Deze uitvoering
kan met alle vleugelvarianten gecombineerd worden en heeft standaard ver-

borgen scharnieren. Bij de variante met
voorzetvleugel Twin-line Nova blijft een
overslag van 6 mm. Daarenboven kan het
raamprofiel langs buiten door middel van

een pleisterlijst (zie p.17) helemaal worden
weggewerkt!

Vlakliggende profielen langs binnen
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Verborgen profielen langs de buitenzijde
Naadloze overgang van glas naar metselwerk

FIN-Project raamsysteem
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De ramen en deuren uit het FIN-Project
gamma kunnen ook zo worden ingebouwd
dat ze langs buiten niet zichtbaar zijn. Hierbij wordt het kader zowel aan de zijkanten
als bovenaan, tot aan de pleisterlijst volledig ingewerkt en nadien met een thermisch
isolerend verbindingssysteem afgewerkt.

In ingebouwde toestand is het isothermenverloop optimaal, waardoor er geen gevaar
is voor koudebruggen. Deze van buitenaf
onzichtbare buitenkader kan met alle vleugelvarianten gecombineerd worden. Bijzonder interessant is de combinatie met de
Twin-line Nova vleugel. Doordat de zonwe-

Buitenkader met pleisterlijst aan de zijkanten en bovenaan

buitenkader 75 mm
Code A1X

52

buitenkader 87 mm Code B2X
met geïntegreerde verbreding
Code A230

46

79

57

40

79

40

79
40

87
57

30

75

55

buitenkader 57 mm
Code C2X

ring is geïntegreerd in de voorzetvleugel
is een afzonderlijke zonwering tegen de
gevel niet meer nodig. Hierdoor zijn royale,
profielloze glasvlakken mogelijk, met een
zalige impressie van transparantie en lichtheid als gevolg.

Dicht, betrouwbaar en perfect recycleerbaar
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Ramen en deuren met een grote levensduur
Met hun middendichting zijn de FIN-Project
ramen en deuren qua systeem bestand tegen de zwaarste belastingen en de meest
extreme weersomstandigheden.
De topwaarden van FIN-Project op het gebied van lucht- en slagregendichtheid heeft
FINSTRAL kunnen bereiken dankzij de luchten waterdicht gelaste hoekverbindingen
van vleugels, buitenkader en dichtingen.

Doordat de middendichting op de lucht- en
waterdichte middendichtings-stootrand
is gelast kan geen vocht of vuil tot bij het
beslag geraken. Deze is beschermd tegen
weer en wind, waardoor een lange levensduur van de dichting verzekerd is.
De op het profiel gelaste aanslagdichting
van de vleugel is ook in de hoeken lucht- en
vochtdicht uitgevoerd zodat vochtige binnenlucht niet in de profielsponning geraakt.

De rondomlopend aangebrachte, zelfregelende rol-paddenstoelnokken drukken de
vleugel perfect tegen het vaste kader en
zorgen er aldus voor dat de dichtingen gelijkmatig worden aangedrukt.
De afwatering van het vaste kader, die ervoor zorgt dat eventueel gecapteerd water
naar buiten wordt afgevoerd, is om esthetische redenen verdoken uitgevoerd.

Op duurzame wijze bedrijfszeker
Bij de FIN-Project ramen en deuren is de
vleugel, ook in de basisuitvoering, rondomlopend met het glas verlijmd. Dit verleent
aan een grote vormvastheid en een zeer
hoge torsieweerstand aan de raamvleugel.
Hierdoor blijven de ramen ook na jarenlang intensief gebruik uitgesproken bedrijfszeker.

De verlijmingstechniek maakt smalle profielaanzichten mogelijk en draagt zowel bij
tot de hoge thermische isolatiewaarden als
tot de inbraakwerende werking van de FINProject elementen.

Recycleerbaar
FIN-Project elementen zijn zo opgevat dat
de gedemonteerde ramen weer in individuele bestanddelen kunnen worden opgesplitst en zuiver kunnen worden gescheiden. Zo kunnen kunststof en aluminium
elk op de best mogelijke wijze worden
gerecycleerd.
Kunststof-productierestanten worden in
de fabriek in eigen installaties fijngemalen
voor hergebruik.

FINSTRAL zet zich blijvend in om continu
te voldoen aan de meest recente eisen
die gesteld worden aan de zorg voor het
leefmilieu. De onderneming is sinds 1999
gecertificeerd voor het milieumanagementsysteem volgens NBN EN ISO 14001en
geeft actief vorm aan het continue verbeteringsproces.

Kleuren en oppervlakken
Geanodiseerd, glad of met fijnstructuur
Aluminiumprofielen vragen bijzonder
weinig onderhoud en vertonen een hoog
zelfreinigingseffect. Het rijke palet aan
kleuren en oppervlakken met speciale
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effecten biedt vele mogelijkheden tot t TQFDJBMFMBLLFONFUNFUBMMJDFGGFDU
t FFOHSPPUBBOUBMHFNPGGFMEF3"-LMFVSFO
individuele vormgeving:
t HSPUFLFV[FBBOTUBOEBBSELMFVSFO JODMVTJFG t PQUJPOFFMLVOOFOCJOOFOFOCVJUFOLMFVS
verschillend worden gekozen
gelakte houtstructuur-oppervlakken

EV1 geanodiseerd

M01 matwit (aangepast aan
kleur FINSTRAL-wit)

F45 wit fijnstructuur

F113 parelwit fijnstructuur

LC34 donkerbrons

F511 staalblauw
fijnstructuur

F609 dennengroen
fijnstructuur

F742 verkeersgrijs
fijnstructuur

F716 antracietgrijs
fijnstructuur

RAL 9006 aluminium natuur

Sablé 583

Sablé 658

Sablé 893

Sablé 894

L05 antiekwit met zijdeglans

LC31 lichtbrons met
zijdeglans

LC32 helderbrons met
zijdeglans

LC33 middelbrons met
zijdeglans

F05 antiekwit fijnstructuur

F09 azuurwit fijnstructuur

F723 betongrijs fijnstructuur

F739 kwartsgrijs fijnstructuur

F906 aluminium natuur
fijnstructuur

F907 grijsaluminium
fijnstructuur

F918 papyruswit
fijnstructuur

DB703 antraciet metallic
zijdemat

Chiné 897

Sablé 691

Classic 203

Classic 303

Classic 304

Classic 805

Classic 863

L13 Castagno

L16 Douglas

L18 rustieke eik

L19 eik

Speciale
afwerkingen
aluminium

Uitzicht hout

Kleurstalen verkrijgbaar bij de FINSTRAL verdeler in uw buurt.

Functies en uitrusting van de FIN-Project ramen

Standaardkleuren
aluminium

Thermische isolatie in detail
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Buitengewoon lage warmteverliezen tot Uw 0,83 W/m²K

-5 °C

0 °C 10 °C

FIN-Project, het revolutionaire nieuwe ramen- en deurensysteem van FINSTRAL
verzet de bakens op het gebied van de
constructie van aluminium ramen. Doorgedreven onderzoek en eigen ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt twee
gekende, degelijke materialen, met elkaar
te verbinden. De thermisch isolerende eigenschappen van de kunststofprofielen in

de kern, en de voordelen van de hoogwaardige, onderhoudsarme aluminiumprofielen,
versmelten tot een innovatief product dat
een blijvend energiebesparend wooncomfort oplevert. Tekenend voor de prestaties
van de FIN-Project ramen en deuren zijn de
uitstekende waarden van de thermische isolatie. Het gebruik van innovatieve meerkamer kunststofprofielen met middendichting

Dubbel glas

20 °C

13 °C

staat garant voor Uw-waarden tot 0,83 W/
m²K. Het isothermenverloop in ingebouwde toestand is optimaal, waardoor er geen
gevaar is voor koudebruggen. Thermisch
isolerende bouwaansluitingen, geïsoleerde
vensterbankaansluitingen, en het standaard
gebruik van thermisch geoptimaliseerde
glasafstandhouders dragen eveneens bij tot
de hoge isolatiewaarden van het FIN-Project
systeem.
Drievoudig glas

Warmteverlies
proﬁelen

Mogelijke
glasdiktes

Ug 1,1 W/m K

Ug 0,9 W/m K

FIN-Project
Nova-line

Uf 1,0 W/m2K

30 en 40 mm

Uw 1,2 W/m2K

Uw 1,0 W/m2K

Uw 0,97 W/m2K Uw 0,90 W/m2K Uw 0,83 W/m2K

FIN-Project
Classic-line

Uf 1,1 W/m2K

30 en 46 mm

Uw 1,2 W/m2K

Uw 1,1 W/m2K

Uw 1,0 W/m2K

Uw 0,93 W/m2K Uw 0,85 W/m2K

FIN-Project
Ferro-line

Uf 1,1 W/m2K

30 en 46 mm

Uw 1,2 W/m2K

Uw 1,1 W/m2K

Uw 1,0 W/m2K

Uw 0,93 W/m2K Uw 0,85 W/m2K

2

2

Ug 0,8 W/m2K

Ug 0,7 W/m2K

Uw-waarden volgens EN ISO 10077-1:2006 voor de enkele vleugel met referentieafmetingen 1,23 x 1,48 m volgens productnorm EN 14351-1+A1:2010

Ug 0,6 W/m2K

Soorten beglazing
Optimaliseer het rendement door de juiste beglazing te gebruiken
De moderne thermisch isolerende beglazingen van FINSTRAL beantwoorden aan
de steeds strenger wordende eisen. De
beglazingen Plus Valor, S-Valor en S-Valor
Clear worden gekenmerkt door zeer lage

U-waarden (warmteverliesfactor). Multivalor Sun, S-Multivalor Sun en Platin Sun
voldoen aan hoge eisen inzake zonwering.
Alle isolerende beglazingen zijn standaard
voorzien van zwarte, thermisch geopti-

maliseerde glasafstandshouders. Hierdoor
verbetert de thermische isolatie aan de randen van het glas en wordt de vorming van
condens (onder extreme omstandigheden
welliswaar) tegengaan.

Dubbel thermisch isolerend glas
Plus Valor
Bij dit dubbel isolatieglas is de binnenste
glasplaat voorzien van een warmtewerende laag en is de tussenruimte met argongas
gevuld. Het Plus Valor glas wordt gekenmerkt door een zeer goede Ug-waarde van
1,1 W/m²K, een hoge lichttransmissie van
79 % en een zeer goede totale zontoetredingsfactor van 61 %.

Drievoudig thermisch isolerend glas
S-Valor en S-Valor Clear
Bij dit drievoudig isolatieglas zijn de binnenste en buitenste glasplaat voorzien
van een warmtewerende laag en zijn de
tussenruimtes met argongas gevuld.
De glasuitvoering S-Valor is ontworpen
voor een zo laag mogelijk warmteverlies tot
Ug 0,6 W/m²K en een g-waarde van 50 %.
S-Valor Clear optimaliseert de toetreding
van zonne-energie met een g-waarde van
62 % en biedt tegelijk een zeer lage warmteverliesfactor van Ug 0,7 W/m²K.

Drievoudige glasopbouw met geïntegreerde zonwerings-jaloezie
De glasopbouw van de Twin-line Nova
vleugel bestaat uit een Plus Valor dubbele
beglazing in de binnenvleugel en een
4 mm dikke glasplaat in de voorzetvleugel.
Tussen de beide vleugels kan een jaloezie
als zonwering (en voor de privacy) geplaatst
worden. Dankzij de voorzetvleugel is deze
tegen wind, regen en stof beschermd.

Glastype

Glasopbouw

Plus Valor

dubbel

Ug-waarde volgens EN 673 g-waarde volgens EN 410 τv -waarde volgens EN 410
1,1 W/m2K
61 %
79 %

S-Valor

drievoudig

0,6 W/m2K

S-Valor Clear

drievoudig

50 %

71 %

2

62 %

73 %

2

0,7 W/m K

Multivalor Sun

dubbel

1,1 W/m K

41 %

69 %

S-Multivalor Sun

drievoudig

0,6 W/m2K

38 %

62 %

29 %

47 %

Platin Sun

dubbel

Alle beglazingen zijn tevens combineerbaar met gelaagd veiligheidsglas.

2

1,1 W/m K

Functies en uitrusting van de FIN-Project ramen
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Gebruiksgemak, comfort en veiligheid
22

Kwalitatief en gebruiksvriendelijk hang- en sluitwerk

verborgen scharnier in optie

Het aantal veiligheidsvergrendelingen
is afhankelijk van de grootte van het
element. Het getoonde draaikipraam
heeft 9 veiligheidsvergrendelingen; de
afmetingen bedragen 1.140 x 1.570 mm.

verborgen scharnier in optie

Hoogwaardige standaarduitvoering t %F [FMGSFHFMFOEF SPMQBEEFOTUPFMOPLLFO t %F TUBOEBBSE WPPS[JFOF CFWFJMJHJOH
tegen bedieningsfouten verhindert dat
zorgen voor een gemakkelijke, soepele
van het draaikipbeslag
de greep wordt bewogen wanneer de
bediening en een hoge bescherming
t %F CBTJTVJUWPFSJOH CFTUBBU VJU [JDIUCBSF
raamvleugel open is of in kipstand staat.
tegen uittillen.
scharnieren met een draagkracht van
t %F TUBOEBBSE WPPS[JFOF WMFVHFMUJMMFS t %FBBOTMBHEFNQJOHWPPSEFLJQTUBOEFO
130 kg.
de windstop vervolledigen de standaard
brengt de vleugel ook na jaren
t 0QBBOWSBBH[JKOWFSCPSHFOTDIBSOJFSFO
comfortuitrusting.
steeds weer in de juiste sluitstand en
mogelijk.
ondersteunt in gekipte en gesloten
t.FU BMMF WFJMJHIFJETWFSHSFOEFMJOHTQVO
toestand de overbrenging van het
ten binnen een maximale afstand van
gewicht van de vleugel op het
700 mm is standaard een hoge bescherbuitenkader.
ming tegen uittillen verzekerd.

Raamgrepen
Ergonomisch en functioneel zorgen de
talrijke FINSTRAL raamgrepen voor een
comfortabele bediening van ramen en
deuren. Het aanbod omvat meerdere uitvoeringen, die op aanvraag ook in varianten met verhoogde veiligheid met sleutel
leverbaar zijn.

aluminiumgreep gesatineerd
(standaardgreep)

roestvrij stalen greep

messinggreep grijs
verchroomd gesatineerd

messinggreep verchroomd
gesatineerd; afsluitbaar

Extra beslagopties
De juiste functie voor elke behoefte

Verdoken scharnieren
Het FIN-Project systeem kan ook worden uitgerust met verdoken scharnieren met een
draagkracht van 130 kg. In het geval van
vlakke uitvoering van kader en vleugel zijn
deze zonder meer noodzakelijk.

Zomer-winter-kipopening
Deze variant laat toe om op een eenvoudige
manier manueel over te schakelen van een
normale naar een beperkte kipstand van het
raam. Hierdoor kan tijdens de winter worden bespaard op de verwarmingskosten.

Kip- draaiopening
Bij deze opening wordt de raamvleugel door
het horizontaal zetten van de greep gekipt,
en door het verticaal brengen van de greep
gedraaid. De draaiopening moet met een
sleutel op de greep ontgrendeld worden en
werkt op die manier als val- en kinderbeveiliging, in scholen, ziekenhuizen, enz.

Magneetcontact
Het magneetcontact op het raam dient
voor het energiebeheer en als inbraakbeveiliging. Het herkent de gesloten, open of
gekipte toestand van de vleugel en geeft
deze informatie door aan de verwarmings-,
airco- of alarminstallatie.

Valramen
Deze opening is vooral voor bovenlichten
en zeer brede ramen aan te bevelen.
Moeilijk bereikbare bovenlichten kunnen
met hefboom-, of krukmechanismen, of
met motoraandrijving bediend worden.

Afsluitbare deur met dubbele klink
Door hun robuuste scharnieren zijn de
vensterdeuren met draai- of draaikip-opening ontworpen voor een vleugelgewicht
tot 130 kg. Afsluitbare deuren met dubbele greep kunnen worden uitgevoerd met
de vleugelvariante Nova-line.

Functies en uitrusting van de FIN-Project ramen
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FIN-Project ramen met geïntegreerde zonwering
24

Voorzetvleugel Twin-line Nova met geïntegreerde jaloezie

Raffstore

Traditioneel inbouwrolluik

25

Functies en uitrusting van de FIN-Project ramen

Opbouwrolluik met revisie onderaan

FIN-Project-Parallelschuifraam
26

Comfort-uitvoering met geïntegreerde kierverluchting of standaarduitvoering met kipstand

dichtschuiven de vleugel weer automatisch
naar het kader wordt aangetrokken.
Het makkelijke, geruisloze en lichtlopende
systeem van deze schuifdeur is erg geschikt
voor het gebruik door verschillende mensen zoals bijvoorbeeld in hotels. Door de
rondlopende kierstand kan ook bij afwezigheid worden verlucht zonder de inbraakvertragende functies al te fel in het gedrang te
brengen.
De standaarduitvoering die met de praktische kip-verluchtingsstand is uitgerust is
dan eerder voor toepassing in de privéwoning geschikt.

Het FIN-Project-parallelschuifraam comfort
onderscheidt zich door de automatische
comfort-Soft-sluiting van de vleugel op het
kader. Met slechts een beweging van de

kruk kan de vleugel ontgrendeld, geopend
en verschoven worden in “schuifstelling” De
energie die bij het schuiven vrij komt wordt
opgeslagen en zorgt ervoor dat na het

schuifkipdeur Comfort met vlakke dorpel

aluminiumgreep (standaardgreep) en messinggreep grijs verchroomd gesatineerd (rechts)

FIN-Project schuifdeur Easy-Slide
Gebruiksvriendelijke opening met een slank design

buitenaanzicht schuifdeur Easy-Slide

De nieuwe schuifraam Easy-Slide is niet
alleen een erg gebruiksvriendelijke openingsvariant, maar bewijst ook in esthetisch opzicht zijn kwaliteit. De uitermate
smalle profielaanzichten creëren een ele-

gant glasdesign. Het binnenaanzicht van de
Nova-line-vleugel werkt sterk reducerend
en biedt dankzij zijn smalle contouren een
grote transparantie. De langs buiten nauwelijks zichtbare vleugel heeft een zeer groot

schuifdeur Easy-Slide met 26 mm vlakke dorpel

aluminiumgreep (standaardgreep) en messinggreep grijs
verchroomd gesatineerd (rechts)

aandeel aan glas en zorgt daarmee voor een
optimale lichtinval in de woonruimtes. Het
verdekt liggende beslag maakt de harmonieuze, slanke, ranke impressie compleet.
Met een vlakke vloeraansluiting van slechts
26 mm biedt deze schuifdeur een zeer praktische en comfortabele overgang van binnen naar buiten. De Easy-Slide bekoort verder door de overtuigende combinatie van
hoge dichtheid en eenvoudige bediening.
Ongeveer zoals bij de betrouwbare hefschuiframen, kan ze haast moeiteloos zonder veel kracht te moeten zetten, worden
gebruikt. Voor zeer goede slagregendichtheid en minimale luchtdoorlaat zorgt een
rondlopende aanslagdichting. Geleidingsen sluitelementen in alle vier de hoeken van
de vleugel dragen eveneens bij aan de hoge
dichtheid.

FIN-Project
schuifdeursystemen

binnenaanzicht schuifdeur Easy-Slide
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FIN-Project hefschuifdeuren
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Grote openingen voor een maximaal wooncomfort

FINSTRAL hefschuifdeuren in aluminium
maken royale beglazingen met grote
lichtinval mogelijk en geven hierdoor
een ongeëvenaard ruimtegevoel. Zij
zijn bijzonder gebruiksvriendelijk: één

simpele beweging, en u opent probleemloos zelfs de grootste vleugels. Struikelen
en moeilijke niveauverschillen worden
vermeden door de uiterst vlakke dorpels.

De voordelen in een oogopslag
tMJDIUMPQFOETDIVJGPQFOJOHTTZTUFFN
tCJK[POEFS FFOWPVEJH CFEJFOJOHTNFDIB
nisme
tVJUFSTUWMBLLFWMPFSEPSQFM
tSPZBMF HMBTQBSUJKFO HFWFO NFFS SVJNUF
aan uw woning

thermisch geïsoleerde en vlakke dorpel

aluminiumgreep (standaardgreep)

greep in roestvrij staal en messinggreep grijs verchroomd
gesatineerd (rechts)

FIN-Project
schuifdeursystemen
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FIN-Project Vista
32

Grote raamwanden, combineerbaar met gebruiksvriendelijke hefschuifopeningen

Een doordacht, flexibel systeem voor innovatieve openingsoplossingen: Hier worden
de grote Vista raamwanden gecombineerd
met hefschuifdeuren waardoor, net als bij
een glasgevel, een bijzonder slank profielaanzicht van 50 mm wordt bereikt.
De basisconstructie bestaat uit thermisch
geïsoleerde, met staal versterkte kunststofprofielen, die langs binnen en buiten
met een aluminiumbekleding worden afgewerkt.
Binnen- en buitenzijde van de Vista raamwand kunnen desgewenst in kleur gedifferentieerd worden, om te voldoen aan eventuele speciale esthetische wensen van de
klant.

33

glashoek in optie

FIN-Project
raamwanden

Naast de hefschuiframen met vlakke
vloeraansluiting en de Easy-Slide, laten ook
draaikipramen, terrasdeuren en zelfs huisdeuren zich makkelijk in FINSTRAL systeem
integreren. Het harmonieuze totaalbeeld
van de raamwand blijft daarmee behouden. Met beter-isolerende glasvarianten
van 30 of 46 mm dikte tot Ug 0,6 W/m²K
kunnen zeer goede isolatiewaarden worden bereikt.

FIN-Project Vista
34

Uitvoeringsdetails
Geïntegreerde hefschuifdeur

Geïntegreerde schuifdeur Easy-Slide

Inzet van draaikipraam en -vensterdeur

Hoekuitvoeringen

uitgevulde hoek

glashoek

binnenhoek

variabele hoek

FIN-Project
raamwanden
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FIN-Project huisdeuren
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Modellenreeks Style

Y10A buitenaanzicht

De huisdeuren van de modellenreeks Style
overtuigen door hun strak design. Zij worden gekenmerkt door het vleugeloverdekkende isolatiepaneel aan buiten- en binnenzijde. In dit moderne design kunnen
er dikke aluminiumplaten met kwaliteitsvolle poedercoating langs beide zijden van
de deur worden gemonteerd, of men kan
langs buiten voor een alternatieve uitvoering met een kunstharspaneel opteren.

Warmteverliesfactor
isolatiepaneel

0,5

Up
W/m2K

Het Style-gamma is zeer breed met gladde,
vlakke panelen of deurbladen met ingewerkte aluminium sierstukken in “Inoxlook”,
ingefreesde lijnpatronen, creëren interessante effecten. Daarnaast kan uiteraard
steeds voor twee verschillende kleuren
worden gekozen, tussen binnen- en buitenzijde. Zo creëert u zelf uw unieke FINSTRALdeur.
De geperfectioneerde technologie van
deze constructie garandeert een opmerkelijke vormvastheid, torsieweerstand en
duurzaamheid van de huisdeur.
Ook het gelaagde veiligheidsglas binnenin het deurblad draagt hieraan bij. Dit
is immers rondom verlijmd met de deurvleugel. De 76 mm dikke isolatiepanelen
zorgen bovendien voor een zeer goede
thermische isolatie, met een Up -waarde
van 0,5 W/m²K.
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Y03TW Loft Grey buitenaanzicht

Y21A buitenaanzicht

Het standaard voorziene zwaaihaakbeslag en de opbouwscharnieren zorgen
voor een goede inbraakbescherming.
In optie kan de deur ook met verborgen
scharnieren worden uitgevoerd.

Desgewenst kan aanvullend nog extra veiligheidsbeslag worden voorzien,
zoals een motoraangedreven haakslot
met afstandsbediening, vingerscan ontgrendeling, veiligheidscilinder en extra
beveiliging tegen het uitheffen van de
scharnieren.

Een overzicht van alle actuele modellen
vindt u op het internet, op
www.finstral.com.

opbouwscharnieren (standaard)

verborgen scharnieren

FIN-Project huisdeuren

Y10A binnenaanzicht

FIN-Project huisdeuren
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Modellenreeks Elite

EL04 buitenaanzicht

Eigentijdse vormen en het lineaire aspect
maken van de huisdeur uit de modellenreeks Elite een aantrekkelijk element in de
toegang tot uw woning.
Ook dit design wordt gekenmerkt door
een vleugeloverdekkend deurblad dat
door middel van beglaasde uitsparingen
en aluminium ‘Inox-look” strips in talrijke
verschillende modellen en tekeningen
beschikbaar is. De modellen zijn met een
glad aluminiumpaneel of met decoratief

kunstharspaneel in talrijke kleuren en oppervlakken en zelfs met geëtst glas verkrijgbaar. Door de binnen- en buitenzijde
in een andere kleur af te werken kan aan
de huisdeur een uitgesproken, persoonlijke toets worden gegeven.
De geperfectioneerde technologie van
deze constructie garandeert een opmerkelijke torsieweerstand en de duurzaamheid van de deur. Tevens worden met een
Up-waarde van circa 0,7 W/m²K, prima
thermische waarden behaald!

EL09 buitenaanzicht

EL09 binnenaanzicht

EL02 buitenaanzicht

Het standaard voorziene zwaaihaakbeslag en de opbouwscharnieren zorgen
voor een goede inbraakbescherming.
In optie kan de deur ook met verborgen
scharnieren worden uitgevoerd.

Desgewenst kan aanvullend nog extra veiligheidsbeslag worden voorzien,
zoals een motoraangedreven haakslot
met afstandsbediening, vingerscan ontgrendeling, veiligheidscilinder en extra
beveiliging tegen het uitheffen van de
scharnieren.

Een overzicht van alle actuele modellen
vindt u op het internet, op
www.finstral.com.

FIN-Project huisdeuren
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