HEFSCHUIFDEUREN EN RAAMWANDEN.
MODERN WONEN MET UITZICHT OP DE WERELD.

02

HEFSCHUIFDEUREN

02

HEFSCHUIFDEUREN IN PVC-ALUMINIUM
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HEFSCHUIFDEUR MET BOVENLICHT

06

HEFSCHUIFDEUR MET ALUKAP AAN BEIDE ZIJDEN
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UITRUSTING HEFSCHUIFDEUREN
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SYSTEEM VOOR OPENINGSOPLOSSINGEN
Open en nauw met de natuur verbonden wonen, in een in licht badende omgeving, krijgt met hefschuifdeuren en raamwanden van FINSTRAL een nieuwe
dimensie. Doordat ze technologisch geperfectioneerd zijn en qua architectuur echt overtuigen, bieden ze tal van mogelijkheden in de vormgeving van
leefruimtes. Laat uw nieuwsgierigheid de vrije loop en werp een blik op de
mogelijkheden van ons systeem!
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HEFSCHUIFDEUR MET VASTE ZIJVLEUGEL IN KUNSTSTOF

Detail vlakke dorpel
Hefschuifdeur in kunststof met vast ingeschroefde zijvleugel

De hefschuifdeuren van FINSTRAL zorgen niet alleen voor een nieuw gevoel van ruimte,
maar zijn ook bijzonder gemakkelijk te bedienen. In een handomdraai worden zelfs grote
vleugels met gemak geopend. Struikelen over vervelende verhogingen wordt voorkomen
door de vlakke dorpel.

De voordelen in een oogopslag:
- Gemakkelijk te bedienen schuifopeningssysteem
- Bijzonder eenvoudig bedieningsmechanisme
- Uitermate lage vloerdrempel
- Grote glaspartijen voor een open woongevoel
- E en goede warmteisolatie Uw 1,4 W/m²K
tot 0,90 W/m²K (zie p. 10)
- Een hoge luchtdichtheid met klasse 4 en
slagregendichtheid Klasse 6A

Drempeluitvoeringen

Types en groottes

Brede drempel met dubbel isolerende verbreding

Maximale breedte: 5980 mm
Maximale hoogte: 2600 mm

Maximale breedte: 5980 mm
Maximale hoogte: 2600 mm

Maximale breedte: 5400 mm
Maximale hoogte: 2600 mm
X = Vergrendeling standaard
X = Naar wens bijkomende veiligheidsvergrendeling
voor inbraakwerende klassen WK1 of WK2
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HEFSCHUIFDEUR MET VASTE ZIJVLEUGEL
IN KUNSTSTOF-ALUMINIUM
Visueel aantrekkelijk en onderhoudsarm: dit zijn slechts enkele van de vele materiaalvoordelen
van kunststof en aluminium. Als “beproefd” duo in de ramenbouw staan ze garant voor een hoge
functionaliteit en een aantrekkelijk uitzicht van de nieuwe hefschuifdeuren en raamwanden van
FINSTRAL.
- De aluminium kappen aan de buitenkant kunnen in vele RAL-kleuren en onderhoudsvriendelijke
speciale lakken met metallic-effect worden uitgevoerd.
- Groot zelf-reinigingseffekt van het aluminium-oppenvlak aan de buitenzijde en daardoor zeer
onderhoudsvriendlijk.

Horizontale doorsnede hefschuifdeur en PVC-aluminium

Vertikale doorsnede hefschuifdeur in PVC-aluminium
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IN RAAMWAND GEÏNTEGREERDE HEFSCHUIFDEUR
KUNSTSTOF-ALUMINIUM EN AAN BEIDE KANTEN ALUMINIUM
De hefschuifdeuren van FINSTRAL kunnen ook
met vaste raamelementen worden gecombineerd. Daardoor ontstaan innovatieve openingsoplossingen voor grote raamwanden.
Het nieuwe raamsysteem met opvallend smalle
profielen biedt nóg flexibelere constructiemogelijkheden.
Naar wens kunnen er ook vaste en kipbovenlichten en tevens draaikipdeuren in de raamwand
worden geïntegreerd.

Types
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Systeemdetails

1

2

3
Horizontale doorsnede

B

A

Verticale doorsnede

B

A

Varianten hoekoplossing

1

2

3
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HEFSCHUIFDEUR MET ALUKAP AAN BEIDE ZIJDEN

Meer glas en minder profiel luidt het devies van de hefschuifdeur met alukap aan beide zijden.
De elegante profielen laten uw blik ongehinderd in het oneindige zweren. De PVC profielen binnenin
zorgen voor een, uitstekende warmetisolatie.
- Aluminium uitzicht zowel binnen als buiten
- Verschillende kleuren binnen en buiten mogelijk
- Ruime keuze in de vele RAL-kleuren zeer onderhoudsvriendlijke
speciale lakken met Metallic-effect
- Zeer goede warmte-isolatie

Horizontale doorsnede hefschuifdeur met
alukap aan beide zijden

Vertikale doorsnede hefschuifdeur met alukap aan beide zijden
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BEGLAZING
Warmte-isolatie

Inbraakbeveiliging

Standaard voorzien 2-voudig warmte-isolerend
glas met Ug-waarde 1,1 W/m²K.
Versterkte warmte-isolatie met 3-voudig warmteisolerend glas met argon-gas en glasrandverbinding
uit roestvrij staal tot Ug-waarde 0,6 W/m² K.

Gelaagd veiligheidsglas (GVG) met scheurvrije folie
tussen 2 verlijmde ruiten beschermt uitstekend
tegen inbraak.

Bescherming tegen verwondingen

Bescherming tegen de zon

De folie van het gelaagde veiligheidsglas (GVG)
verbindt ingeval het glas breekt de glassplinters,
en kan zodoende verwondingen voorkomen.
Enkelvoudig veiligheidsglas (EVG) is gehard en
bestand tegen hevige schokken. Ingeval het glas
breekt, verbrokkelt het in kleine stompe glaskorrels die het risico op verwondingen beperken.

Standaard voorziene energietransmissiewaarde
van 59 %. Zonwerende ruit Multivalor Sun of Platin
Sun aan de buitenkant, om de energietransmissie
tot 42 % resp. 28 % te beperken.

Geluidsisolatie
Standaard voorziene geluidsisolerende beglazing
met een geluidsisolatie van 32 dB.
Met dikker glas of speciaal veiligheidsglas met
geluidsisolerende folie kan de geluidsisolatie van de
beglazing worden verdubbeld (42 dB).

OVERZICHT WARMTE-ISOLATIEWAARDE
Glasdikte van 24, 30, 36, 40 en 46 mm mogelijk

Glastype

Glassamenstelling
[mm]

Glasdikte
[mm]

Gasvulling

Ug-Waarde
[W/m2K]

Plus Valor
Plus Valor VSG

Glas g-Waarde
[%]

Hefschuifdeur
Uw* [W/m2K]

6:-18-6

30

Argon

1,1

59

1,4

8/9-16- :6

30

Argon

1,1

56

1,4

Plus Valor VSG

6/7:-18-6/7

30

Argon

1,1

58

1,4

Plus Valor

8/9:-18-8/9

36

Argon

1,1

55

1,4

S-Valor

6:-8-6-10-:6

36

Argon

0,9

49

1,2

S-Valor

4:-12-4-12-:4

36

Argon

0,7

50

0,97

S-Valor

6:-14-6-14-:6

46

Argon

0,6

48

0,90

S-Valor VSG

8/9:-12-4-12-:8/9

46

Argon

0,7

45

0,97

S-Valor VSG

8/9:-10-6-12-:8/9

46

Argon

0,8

45

1,0

6-18-:6

30

Argon

1,1

42

1,4

Multivalor Sun
Multivalor Sun VSG
Multivalor Sun (3 glasbladen)

8/9-16-:6

30

Argon

1,1

41

1,4

6:-8-6-10-:6

36

Argon

0,9

37

1,2

6-18-:6

30

Argon

1,1

29

1,4

Platin Sun

* De aangegeven Uw-waarden hebben betrekking op een hefschuifdeur in PVC van 3,0 x 2,18 m

BESLAGUITVOERING
Beslag 300 kg
- Warmte-isolerend glas 30 mm 6-18-6
- Optioneel met isolatieglas 36, 40 en 46 mm
- Maximale vleugelgrootte 2700 x 2600 mm
- Greep binnen en greepelement buiten of greep
binnen en buiten met cilinder
- Kierventilatiestand
- Magneetcontact
- Veiligheidsbeslag WK1
- Veiligheidsbeslag WK2

X = Vergrendeling standaard
X = Naar wens bijkomende veiligheidsvergrendeling voor inbraakwerende klassen WK1 of WK2

bedieningsgreep greepelement buiten
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OPPERVLAKKEN EN KLEUREN
Kunststof profielen zijn verkrijgbaar met gladde, houtstructuur, gesatineerde of gestructureerde oppervlakken. Aluminium kappen kunnen
worden gekozen in alu natuurkleur, RAL-, metaal- en Classic-kleuren (volgens de kleurenkaart van FINSTRAL).

Aluminium buitenschalen

NI

EU

W

Kunststof profielen

wit glad

wit gesatineerd

antiek wit
generfd

parelwit
generfd

grijs
gesatineerd

houtstructuur
Castagno

houtstructuur
Black Cherry

houtstructuur
Kirsch

papyruswit
generfd

geanodiseerd

glanzend
gepoedercoat

fijnstructuur-effect metaaleffect
Classic

Kleurstaal verkrijgbaar bij uw officieel verdeler.

RAFFSTORE

ROLLUIKEN

HST met Raffstore met zichtbare afwerking
(aluminium profiel)

HST met miniblok, geplaatst achter de slag

Detail boven

Detail boven

Zijdelings detail

Vliegenramen
De vliegenramen rollen over het algemeen horizontaal.
Ze onderscheiden zich door :
- makkelijke bediening d.m.v. het greepprofiel, blijft in elke gewenste positie staan
- maximale verluchtingsopening met vliegenraam tot 2000 mm
- systeem met rupsband onderaan dat over de dorpel loopt

Zijdelings detail

FINSTRAL
BELUX
best.-nr. 61-0207-00-15 . 05 / 2011

GASTERERWEG 1
I-39054 UNTERINN AM RITTEN (BZ)
TEL. +39 0471 296 611
FAX +39 0471 359 086
FINSTRAL @ FINSTRAL.COM
WWW.FINSTRAL.COM

Technische wijzigingen voorbehouden: kleurafwijkingen ten opzichte van de originele producten kunnen afhankelijk van de druktechniek voorkomen. De afbeelding en beschrijving van de producten in de catalogi hebben
slechts een indicatieve waarde. Een eventuele afwijking van het geleverde product ten opzichte van dat reclamemateriaal vormt geen gebrek en geen afwijking, omdat alleen de bestelling als maatstaf ingeroepen kan worden.

FINSTRAL AG
HAUPTSITZ
GRATIS OPROEPNUMMER: 0800 99801
FINSTRALBELUX@FINSTRAL.COM
WWW.FINSTRAL.BE

