NEW PANORAMA
Uw = 1.3 W/M²K*
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Elegant vouwwandsysteem
Creëert een maximale openheid

CESS

*afmetingen: 3500mm x 2500mm;
UG: 1.0W/m²K & PSI: 0.036W/MK
Gebruikte profielcombinatie:
DV5010-DV5020(DVi)

New
Panorama
PRESTATIENIVEAU

U-WAARDE

UITVOERING
DV : Uf tot 1.8 W/m²K
DVi : Uf tot 1.5 W/m²K
afhankelijk van de profielcombinatie
(NBN EN ISO 10077-2)

LUCHTDICHTHEID

Klasse 2 (NBN EN 12207)

WATERDICHTHEID

Klasse E1050 (NBN EN 12208)

WEERSTAND TEGEN WIND

Klasse C1 (NBN EN 12210)
RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)

INBRAAKWERENDHEID

BIJZONDERE KENMERKEN
• 3-kamersysteem
• Rechthoekige glaslatten
• Verschillende variaties mogelijk: 2- tot 8-delig zowel
binnen- als buitendraaiend
• 2 bodemoplossingen : met kader rondom of met vlakke
dorpel
• Dezelfde profielen kunnen gebruikt worden voor zowel
naar binnen als naar buiten opengaand
• Vernieuwde moderne styling
• Keuze uit verschillende, in profielkleur gelakte handgrepen
die het stangenslot bedienen, al dan niet verzonken in het
profiel

TECHNISCHE KENMERKEN

• Vouwwandsysteem dat in zijn geheel of gedeeltelijk kan
opengevouwen worden.
• Perfect inpasbaar in elk type gebouw

MATERIAAL
Aluminium
• Legering Al MgSi 05 - F22
• T5 - T66 (NBN EN 755-2)
Toleranties
• Wanddikten en afmetingen van de profielen (volgens
NBN EN 12020-2)
Dichtingen
• EPDM (volgens NBN EN 12365)
Thermische onderbreking
• Polyamide (PA 6.6.25) strippen versterkt met 25%
glasvezel met een technische goedkeuring (ATG/H 726)

OPPERVLAKTEBEHANDELING
• Elektrostatische “Powder Coating”: volgens de richtlijnen
van Qualicoat seaside in alle gangbare RAL-kleuren
zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
• Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend
als structuur met een lakgarantie van 25 jaar
• Pure: architecturale kleurentrend met pure matte en
structuur (lakgarantie van 25 jaar) kleuren
• Life Colours: matte structuurlakken
• Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en
de ‘look’ van een anodisatie afwerking
Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside
garantiecertificaat. Bovendien wordt er u een seaside garantie
van 25 jaar aangeboden op het TC-, PT-, MT- en T-kleurenaanbod.

• Aanzichtbreedte:
		
- kader:
15 mm - 57,5 mm
		
- vleugel: 73 mm
• Inbouwdiepte:
		
- kader:
74,5 mm
		
- vleugel: 74,5 mm
• Sponninghoogte: 22 mm
• Glasdikte:
8 - 49 mm
• Max. vleugelgewicht: 100 kg
• Breedte vleugel:
min 700 mm - max 1200 mm
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