TOP 9O PASSIEFBOUW RAAM – KUNSTSTOF EN KUNSTSTOF-ALUMINIUM
Top in wooncomfort, top in energiebesparing

De perfecte combinatie van
isolatie, techniek en design
Hedendaagse ramen dienen niet alleen te voldoen aan de
maatstaven van de moderne architectuur, maar tevens aan de
hoogste eisen qua energie-efﬁciëntie en duurzaamheid. Het Top
90 Passiefbouw raam combineert een hoogwaardig design met
innovatieve technologie. Grote glasoppervlakken en minimale
proﬁelaanzichten creëren een slanke elegantie, terwijl optimale
isolatie uitstekende thermische waarden, lagere energiekosten en
daarmee een comfortabel woongenot garanderen.
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Systeem Top 90: uitstekende isolatie met vele designvarianten
Ramen Top 90 Classic-line

beste isolatiewaarde

Uw 0,75
W/m2K
kunststof kwaliteitsprofiel
klasse A (EN 12608)
met wanddikte 3,0 mm voor meer
profielstabiliteit en een sterkere
hoekverbinding

in de massa gekleurde profielen
in verschillende witen grijstinten met gesatineerde
oppervlakte of met houtstructuur

isolerende glasafstandhouder
in de kleur zwart

rubbers in lijn met de
kleur van het profiel

drievoudig isolatieglas Super-Valor
met isolerend Argongas Ug 0,6 W/m²K,
Zta-waarde 50 %, LT-waarde 71 %,
geproduceerd volgens RALkwaliteitsrichtlijnen

Classic-line vleugel met zeer smal
aanzicht van 31 mm, optionele
vleugelvarianten zijn Step-line,
Nova-line en Twin-line met
geïntegreerde zonwering

isolatieglas met 2 metaalcoatings
voor warmtereflectie in de spouw

elegante en
smalle raamprofielen

7 isolerende kamers in de vleugel
voor een optimale isolatie
Uf 1,0 W/m²K

hoekverstevigde vleugeluitvoering
door verlijming van het isolatieglas
met het vleugelprofiel

beslagonderdelen worden door
de middendichting beschermd
tegen vocht en stof

middendichtingssysteem met een
waterverzamelkamer en verborgen
afwatering voor een grote
lucht- en slagregendichtheid

6 isolerende kamers
in het raamprofiel
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Verdektliggende scharnier voor strakke uitstraling

FINSTRAL
STANDARD Top 90

Voor een hogere uithefbeveiliging vallen de paddestoelnokken
in vier veiligheidssluitdelen.

raam met zichtbare
scharnieren - standaard

raam met verdektliggende
scharnieren - optioneel
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Top 90 Passiefbouw raam Step-line
Ons karaktervolle raam met de beste isolatiewaarden

Met zijn smalle, maar markante contouren brengt ons kunststof
raam Top 90 Step-line veel licht in uw interieur.
De standaard 3-voudige beglazing Super-Valor, de zeven isolatiekamers in de raamvleugel en de geïsoleerde glasafstandhouder
zorgen voor uitstekende isolatiewaarden en hoge energie-efficiency.
Het rondom met de vleugel verlijmde isolatieglas maakt het raam
bijzonder stabiel en betrouwbaar.
Het hoogwaardige beslag biedt u modern bedieningscomfort en
betere inbraakwering.

isolatie
UW tot 0,75 W/m²K
geluidswering
RW tot 45 dB

Top 90 Step-line ,
buitenaanzicht raam

Top 90 Step-line, detail
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Top 90 Passiefbouw raam Step-line KAB
Top in energiebesparing, top in kleurmogelijkheden

Bewezen materialen, doordacht gecombineerd: bij onze KAB
uitvoeringen voorzien wij de buitenzijde van het raam van een
weerstandbestendige aluminium schaal.
Het hoogwaardige aluminium oppervlak is zelfs met constante
extreme weersomstandigheden zeer makkelijk te onderhouden.
Het ruime aluminium kleurengamma biedt u vele
uitvoeringsmogelijkheden. Met metallic effecten, fijnstructuren
en houtstructuren kunt u uw wensen exact invullen. Daarbij is de
kleur aan de binnenzijde van het raam anders uit te voeren dan
de kleur aan de buitenzijde.
Onze KAB variant is ideaal, als u een donkere kleur aan de
buitenzijde kiest. De aluminium schaal verhindert namelijk dat
het raam extreem warm wordt en verhoogt tevens de stabiliteit.

isolatie
UW tot 0,75 W/m²K
geluidswering
RW tot 45 dB

Top 90 Step-line KAB,
buitenaanzicht raam

Top 90 Step-line KAB, detail
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Top 90 Passiefbouw raam Nova-line
Duidelijke lijnen en maximaal blikveld

Moderne uitstraling, lichte ruimtes: door het ontbreken van het
vleugelprofiel aan de buitenzijde en de slanke afmetingen van ons
Nova-line raam worden uw woonruimtes een stuk lichter.
Het standaard met drievoudig warmtewerend Super-Valor glas uitgevoerde raam biedt u uitstekende warmte-isolatiewaarden.
Ook in combinatie met vaste beglazing, oogt het geheel aan de
buitenzijde als een eenheid.
In de KAB variant is het raam ook met een aan de buitenzijde
zichtbare aluminium schaal verkrijgbaar. Dit zorgt naast de positieve eigenschappen van kunststof ook voor een betere weerstandbestendigheid en nog meer kleurmogelijkheden.

isolatie
UW tot 0,78 W/m²K
geluidswering
RW tot 42 dB

Top 90 Nova-line KAB,
buitenaanzicht raam

Top 90 Nova-line KAB, detail
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Top 90 Passiefbouw raam met verdektliggende combivleugel Twin-line Nova
Moderne uitstraling, hoge meerwaarde

De aan de buitenzijde kaderlose vleugelcontour geeft onze combivleugel een moderne, in de tijd passende
uitstraling, die zeer goed met onze Nova-line raamvariant te combineren is.
De in de ruimte tussen het glas geïntegreerde zon- en zichtweringsjaloezie is tegen vuil, wind en weer beschermd.
Licht- en energietoetreding kunt u met een koord, of nog idealer met een motor, naar uw behoefte instellen.
Voor reiniging van de jaloezie kan de combivleugel eenvoudig geopend worden.
Natuurlijk biedt ook onze Twin-line Nova u zeer goede warmte-isolatie.
De opbouw met drie lagen glas en hoog isolerende meerkamer kunststofprofielen zorgen voor een UW van 1,0 W/m²K.
Mocht u een nog hogere warmte-isolatie wensen tot een UW van
0,83 W/m²K dan leveren wij het combiraam met 4-voudig glas.
Ook optimale geluidwering hoort bij dit multitalent. De 'sandwich
samenstelling met grote ruimten tussen het glas, de sandwich
afdichtingen en de derde glaslaag in het combiraam zorgen voor
een rustig huis.
In de KAB uitvoering is dit kozijn met een aan de buitenzijde
aangebrachte aluminium raam verkrijgbaar. De onderhoudsarme
en stabiele aluminium schaal is in een ruime keuze aan kleuren en
oppervlakken uit te voeren.
isolatie
UW tot 0,83 W/m²K
geluidswering
RW tot 44 dB

Standaard leveren wij het
buitenste glas als veiligheidsglas
Bodysafe (ESG) met omlopende
randemaillering.

Top 90 raam met verdektliggende voorzetvleugel
KAV-Nova, detail
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Top 90 Passiefbouw raam met voorzetvleugel Twin-line Classic
Multifunctioneel in haar zuiverste vorm
De slanke contouren van dit raam passen uitstekend in de huidige
tijdsgeest.
De in de ruimte tussen het glas geïntegreerde zon- en zichtweringsjaloezie is tegen vuil, wind en weer beschermd. Licht- en energietoetreding kunt u met een koord, of nog idealer met een motor, naar uw
behoefte instellen.
Natuurlijk biedt ook onze Twin-line Nova u zeer goede warmte-isolatie.
De opbouw met drie lagen glas en hoog isolerende meerkamer kunststofprofielen zorgen voor een Uw van UW 0,99 W/m²K.
Mocht u een nog hogere warmte-isolatie wensen tot een UW van
0,80 W/m²K dan leveren wij het combiraam met 4-voudig glas.
Ook optimale geluidwering hoort bij dit multitalent. De sandwich
samenstelling met grote ruimten tussen het glas, de meervoudige
afdichtingen en de derde glaslaag in het combiraam zorgen voor
een rustig huis.

isolatie
UW tot 0,80 W/m²K
geluidswering
RW tot 47 dB

Voor reiniging van de jaloezie kan de
combivleugel eenvoudig geopend worden.

Top 90 raam met
voorzetvleugel
Twin-line Classic – detail
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Top 90 Passiefbouw raam met voorzetvleugel Twin-line Classic KAB
Moderne raamtechniek, klassieke uitstraling

Bewezen materialen, doordacht gecombineerd: bij onze KAB
uitvoeringen voorzien wij de buitenzijde van het raam van een
weerstandbestendige aluminium schaal.
Het hoogwaardige aluminium oppervlak is zelfs met constante
extreme weersomstandigheden zeer makkelijk te onderhouden.
Het ruime aluminium kleurengamma biedt u vele
uitvoeringsmogelijkheden. Met metallic effecten, fijnstructuren
en houtstructuren kunt u uw wensen exact invullen. Daarbij is de
kleur aan de binnenzijde van het raam anders uit te voeren dan
de kleur aan de buitenzijde.
Onze KAB variant is ideaal, als u een donkere kleur aan de
buitenzijde kiest. De aluminium schaal verhindert namelijk dat
het raam extreem warm wordt en verhoogd tevens de stabiliteit.

isolatie
UW tot 0,80 W/m²K
geluidswering
RW tot 47 dB

De jaloezie, in de ruimte tussen het glas
geïntegreerd, is tegen vuil en regen beschermd.
Voor reiniging van de jaloezie kan de combivleugel
eenvoudig geopend worden.

Combiraam Top 90 Twinline Classic KAB met
viervoudig glas
in detail
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FINSTRAL isolatieruiten
Voor de vleugelvarianten Classic-line, Step-line en Nova-line
Super-Valor
Maximale warmte-isolatie
Uitstekende warmtewering wordt u geboden door Super-Valor. Deze drievoudige beglazing is
voorzien van twee warmtewerende folies. Dit zorgt voor uitstekende warmte-isolatie in de
winter en houdt in de zomer de afgekoelde lucht binnen.
isolatie: Ug 0,6 W/m²K
energieopbrengst: waarde g 54 %
lichttransmissie: waarde LT 74 %

Energy-Valor
Maximale isolatie en energiebesparing
Ons drievoudig warmtewerende glas Energy-Valor laat zeer veel solarenergie toe in uw woonomgeving. Naast zijn zeer goede warmte-isolerende eigenschappen tevens aanvullend op
verwarmingsenergie. Onze favoriet voor koudere regio‘s
isolatie: Ug 0,6 W/m²K (0,7 W/m²K voor Nova-line)
energieopbrengst: waarde g 62 %
lichttransmissie: waarde LT 73 %

Sun-Block 3
Maximale zonwering en de beste warmte-isolatie
Als drievoudig glas biedt Sun-Block 3 u naast uitstekende hittebescherming, maximale
warmte-isolatie. Het ideale glas voor raamvlakken die aan veel zon blootgesteld worden en
voor grote glasvlakken - vooral voor gebouwen in koudere regio's of met een klimaatbeheersingsysteem.
isolatie: Ug 0,6 W/m²K (0,7 W/m²K voor Nova-line)
zonwering: waarde g 26 %
lichttransmissie: waarde LT 54 %

Al onze ruiten kunnen gecombineerd worden met veiligheidsglas Bodysafe en Multiprotect, om hiermee het comfortvoordeel van isolatieglas verder uit te kunnen breiden.
Bodysafe
Letselvrije glasbreuk
Bodysafe is gehard glas (ESG) met maximale slagbestendigheid. Het breekt niet in scherven,
maar in stompe delen. Daardoor verhoogt u de letselbescherming. Dat is niet het enige
voordeel. In het geval van slagschaduw of donkere objecten achter het glas kan normaal
glas een thermische breuk krijgen. Ons geharde glas is bestand tegen deze grote temperatuurverschillen.

Multiprotect
Weerstandbestendige meervoudige bescherming
Multiprotect bestaat uit twee glasbladen, die door een scheurvaste folie aan elkaar verlijmd
zijn. Breekt het glas, dan houdt deze folie de scherven vast, waarmee het letselrisico tot een
absoluut minimum beperkt wordt. Deze hoge stabiliteit maakt het glas doorval- en inbraakwerend. Verdere pluspunten voor u zijn de hoge geluidwering en 100 % UV-bescherming voor
uw meubilair.
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Kleurenoverzicht kunststof oppervlakten
Gewalste oppervlakken

houtdecor

Onze door en door gekleurde profielen met
Gesatineerde oppervlakken zijn bijzonder onderhoudsarm en nog krasbestendiger. Met hun
matte uiterlijk ogen gesatineerde kozijnen chique en modern - en voelen goed ramen.

Onze door en door gekleurde gewalste profielen zijn bijzonder onderhoudsarm en nog krasbestendiger. Met hun uitstraling van gelakt
hout zijn deze exclusieve oppervlakken in bewezen wittinten een aanwinst voor elke gevel.

Zien er uit als hout, zijn duurzaam als kunststof: Onze lijmvrije versmolten acrylfolies lijkend sprekend op natuurlijk hout. Kiest u uit de
verschillende tinten en geef u woning zo warmte
en behaaglijkheid.
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Gesatineerde oppervlakken
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Kleurenoverzicht aluminium oppervlakken

Kleurmonsters zijn op aanvraag te verkrijgen.

glad gelakt
volgens RALkleurenkaart

metallic kleur
met glad
oppervlak
(Classic)

metallic kleur
met fijne
structuur
(Sablé)

L56 gelijkend
EV1

6 houtdecor

Isolatiewaarden Top 90

Geluids-isolatiewaarden Top 90

Raamvarianten Classic-line en Step-line

Raamvarianten Classic-line, Step-line
en Nova-line

Isolatiewaarde kozijn Uf 1,0 W/m2K
Glastype
Super-Valor
Super-Valor
Super-Valor
Super-Valor
Super-Valor
Energy-Valor

Ug [W/m2K]
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,7

Glasopbouw
4v-14-4F-14-4v
4v-13-4F-13-6v
40.2v-10-4F-13-4v
442Sv-14-4F-13-6v
44.2v-12-6F-13-6v
442Sv-12-4F-12-44.2v

UW [W/m2K]
0,75
0,82
0,89
0,96
1,0
0,89

RW (C; Ctr) [dB]
35 (-2; -6)
40 (-2; -5)
41 (-2; -5)
44 (-2; -5)***
42 (-1; -4)***
45 (-1; -3)***

Ug volgens EN 673 / UW volgens EN ISO 10077-1:2006

RW (C; Ctr) volgens EN ISO 717-1

Raamvarianten Nova-line

Combivleugel Twin-line Nova

Profiel-isolatiewaarde Uf 0,92 W/m2K
Glastype
Super-Valor
Super-Valor
Super-Valor
Super-Valor
Energy-Valor
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Ug [W/m K]
0,6
0,7
0,8
0,9
0,7

Glasopbouw
4v-20-4T + 4 mm
33.1v-18-4T + 4 mm
44.2v-15-4T + 4 mm
3Tv-10-4F-12-3Tv + 4 mm
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UW [W/m K]
0,78
0,86
0,93
1,0
0,87

RW (C; Ctr) volgens EN ISO 717-1

Combivleugel Twin-line Classic

Ug volgens EN 673 / UW volgens EN ISO 10077-1:2006

Raamvarianten met combivleugel Twin-line Nova
Plus-Valor Ug 1,1 W/m²K
Super-Valor Ug 0,8 W/m²K

UW [W/m2K] waarde g* [%] waarde g** [%]
1,0
55
11
0,83
46
12

RW (C; Ctr) [dB]
40 (-2; -7)
43 (-2; -8)
44 (-2; -7)
42 (-2; -7)

Fc -waarde
0,20
0,26

UW en g-waarde volgens EN ISO 12567-1:2010

Glasopbouw
4v-20-4T + 4 mm
4v-20-4T + 6 mm
44.2v-15-4T + 4 mm
44.2v-15-4T + 6 mm
3Tv-10-4F-12-3Tv + 4 mm

RW (C; Ctr) [dB]
42 (-3; -9)
44 (-3; -9)
45 (-1; -6)
47 (-2; -5)
44 (-3; -8)

RW (C; Ctr) volgens EN ISO 717-1

Raamvarianten met combivleugel Twin-line Classic
Plus-Valor Ug 1,1 W/m²K
Super-Valor Ug 0,8 W/m²K

UW [W/m2K] waarde g* [%] waarde g** [%]
0,99
54
11
0,80
46
8

UW en g-waarde volgens EN ISO 12567-1:2010

Fc -waarde
0,20
0,17

De vet gedrukte waarden zijn de waarden voor de standaard
uitvoering. Alle waarden gelden voor ramen met één vleugel.
* jaloezie omhoog
** jaloezie omlaag
*** niet inzetbaar bij Nova-line
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