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Meer kwaliteit voor uw (t)huis
Meer wooncomfort - lagere energiekosten - minimale onderhoudskosten

Ramen Top 72 Nova-line

Warmte-isolatiewaarden Top 72

Meer glas, minder proﬁelen

Raamtype Classic-line en Classic-line KAB
Proﬁel-isolatiewaarde Uf 1,2 W/m²K

Glastype

Modern uitzicht door het langs buiten haast onzichtbare
vleugelproﬁel

FINSTRAL produceert ramen, volledig naar de individuele eisen en verlangens qua grootte, uitrusting en
functionaliteit, van zijn klanten.
Het productpallet reikt van speciﬁeke geluidsisolatie
voor de straatkant over zonwering voor de zuidkant,
warmte -isolatie voor de noordkant tot verhoogde
veiligheids uitvoeringen voor het gelijkvloers en de
eerste verdieping.
FINSTRAL-ramen en deuren functioneren reeds vanaf
de basisuitvoering uitstekend en genieten een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De totaaloplossing is daarbij bijzonder voordelig. „Alles uit één
hand” : ramen, klapluiken, rolluiken, deuren, veranda’s, erkers, glasgevels etc zijn bij FINSTRAL uniform
in kleur, stijl en oppervlak te verkrijgen!
Het veelvoud aan mogelijkheden van de FINSTRAL
raam- en deursystemen laat toe om haast alle eisen
naar vorm- en stijlrichtingen in te willigen en biedt
vele naar uw wensen aangepaste in- en aanbouw oplossingen.

Slanke proﬁ elaanzichten en grote glasoppervlakken met een
maximale lichtinval

Ug [W/m²K]

Uw [W/m²K]

dubbel glas

1,1

1,3

dubbel glas*

1,1

1,2

drievoudig glas*

0,9

1,1

drievoudig glas*

0,6

0,88

Ook aan de binnenzijde een slank en discreet proﬁ elaanzicht
*… met de optimaal warmte-isolerende glas-afstandhouder

Uitstekend thermisch isolerende meerkamer-kunststofproﬁelen :
Uf 1,2 W/m²K

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

Grote stabiliteit van de vleugel door volledige verkleving rondom met het glas

Raamtype met voorzetvleugel KV en KAV

Glastype

Het gereduceerde proﬁeloppervlak verkleint de onderhoudskosten en -inspanningen

Uw [W/m²K]

dubbel glas*
en enkele beglazing 6 mm

Kan worden uitgevoerd met een aluminium kap aan de buitenzijde van het raam

1,1

*… met de optimaal warmte-isolerende glas-afstandhouder
Uw volgens EN ISO 12567-1
Bij gesloten jaloezie verbetert de Uw-waarde
met 0,1 W/m²K

Raamtype Nova-line en Nova-line KAB
2
Proﬁel-isolatiewaarde Uf 1,2 W/m²K

Glastype

Ug [W/m²K]

dubbel glas*
Schuifdeur Top 72 Nova-line KAB

Raam Top 72 Nova-line KAB
in detail

Uw [W/m²K]

1,1

1,2

*… met de optimaal warmte-isolerende glas-afstandhouder
Ug volgens EN 673 / Uw volgens EN ISO 10077-1:2006

Geluids-isolatiewaarden Top 72
Raamtype

Glassamenstelling Rw [dB]

Classic-line

4-20-6

36

Classic-line

4-18-8

38

Classic-line

8/9-18-4

40

Classic-line

6-16-8Si

42*

Classic-line

8/9-18-8Si

45*

Nova-line

4-20-4

34

Nova-line

6-12-8Si

41

Raam met voorzetvleugel

4-18-6—6

42*

Raam met voorzetvleugel

8/9-14-4—6

46*

*… testwaarde met 3e dichting
Rw volgens EN ISO 717-1
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Kwaliteitskenmerk voor ramen en deuren – middendichtingsysteem Top 72

Warmte-isolatie en kostenbesparing van verwarming

Dicht, ook bij wind en slagregen

Een goede warmte-isolatie doet de verwarmingskost in
de winter dalen en werkt in de zomer als warmtewering.
FINSTRAL ramen onderscheiden zich door speciale warmteisolerende beglazing en hoge proﬁel-isolatiewaarden. Bij
de basisuitvoering wordt hoogrendements-isolatieglas met
Ug 1,1 W/m²K geplaatst.

Het systeem en de werking van de FINSTRAL ramen zijn
berekend op de hoogste eisen en meest extreme weersomstandigheden. Het raamsysteem met middendichting staat
garant voor de beste waarden van winddichtheid (beste
Klasse 4 volgens EN 12207) en slagregenweerstand (beste
Klasse 9A volgens EN 12208).

Goede zon- en warmtewering

Bescherming en zekerheid

Bij speciale beglazingen kan warmte-isolatie en zonwering
gecombineerd worden. Een teveel aan zonlicht en warmte
van buiten wordt geﬁlterd en gereﬂecteerd.
Om de doorlaat van licht en energie (warmte) speciﬁek en
individueel te kunnen regelen is de uitvoering met voorzetvleugel en geïntegreerde, zonwerende jaloezieën bijzonder
geschikt (zie pag 6).

Dit door het standaard 2-punt veiligheidsbeslag, massieve
sluitblokken, en de bevestiging van de scharnieren in de
stalen versterking. Reeds in de basisuitvoering, wordt het
uitheffen van de vleugel bemoeilijkt. De inbraakwering van
de veiligheidsuitvoering is uitbreidbaar tot weerstandsklasse 2 (WK 2).

Optimale Geluidswering

Geteste en gecertiﬁceerde kwaliteit

FINSTRAL ramen en deuren worden gekenmerkt door hun
hoge geluidsdichtheid. Reeds in de standaarduitvoering
bieden ze een zeer goede geluidsisolatie van 34 dB.
Door het plaatsen van speciﬁeke beglazingen en een 3e
dichting kan een extra geluidsisolatie tot 46 dB worden
bereikt.

Ons logo staat samen met de internationale Kwaliteitscertiﬁcaten van onafhankelijke keuringsinstanties garant voor
de kwaliteitsbewaking van alle elementen. Dit gaat van de
hoogwaardige materiaalkeuze en onderzoek, over bepaalde
fabricageprocessen en vakbekwame montage, tot de betrouwbare service en gecertiﬁceerde garantie.
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Kunststoframen Top 72 Classic-line
Een gecertiﬁceerd systeem rijk aan mogelijkheden en uniek qua functionaliteit en design

De 7-kameropbouw van het vleugelproﬁel staat garant voor een
goede warmte-isolatie Uf 1,2 W/m²K.
Voor een verdere verbetering van de warmte -isolatie kan 3-voudig
isolatieglas met een Ug-waarde tot 0,6 W/m²K gemonteerd worden.
Een keuze uit verschillende kaderproﬁelen maakt een vakkundige
aansluiting met het metselwerk mogelijk, zowel in een nieuwbouw als bij de renovatie.
Solide staalversterkingen in de kunststofproﬁelen waarborgen de
duurzame stabiliteit voor vorm en functionaliteit.

Vensterdeur Top 72 Classic-line

Raam Top 72 Classic-line
in detail
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Kunststof-aluminium-ramen Top 72 KAB
Een combinatie van materialen met alom gekende kwaliteiten

Een alu schaal aan de buitenzijde voor een uitgebreide keuze
aan kleuren en oppervlakken.
Betrouwbare clipsverbinding tussen het kunststofproﬁel
en de alu schaal, zonder gevaar voor contactcorrosie en
vuilophoping in de verbinding.
Zeer onderhoudsvriendelijk aluminium oppervlak waardoor de
kosten en inspanningen voor onderhoud zeer gering blijven.

Kunststof-aluminium-raam Top 72

Kunststof-Aluminium-raam
Top 72 in detail
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Ramen Top 72 met een voorzetvleugel KV en KAV
Het raam met een multifunctionele bescherming

Buitengewone warmte-isolatie door een extra, met lucht gevulde,
kamer van 35 mm, en door de (extra) ruit in een voorzetvleugel en
de uitstekend isolerende meerkamer kunststofproﬁelen met een
Uw = 1,1 W/m²K.
Optimale geluidsisolatie door de samenstelling in lagen, met
grote tussenruimtes en meerdere dichtingen en de 3e ruit in de
voorzetvleugel Rw = 42 tot 46 dB.
De jaloezieën tegen de zon en tegen het binnenkijken zijn
geïntegreerd in de -van weersinvloeden afgeschermdetussenruimte. U gebruikt ze om naar eigen gevoel licht- en
warmte-inval te regelen.
Er zijn twee uitvoeringsmogelijkheden: de voorzetvleugel in
kunststof KV en de voorzetvleugel in kunststof met aluminium
schaal KAV.

Raam Top 72 met voorzetvleugel
KAV met geïntegreerde jaloezie

Raam Top 72 met voorzetvleugel KV in detail
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Meer kwaliteit voor uw (t)huis
Meer wooncomfort - lagere energiekosten - minimale onderhoudskosten

Ramen Top 72 Nova-line

Warmte-isolatiewaarden Top 72

Meer glas, minder proﬁelen

Raamtype Classic-line en Classic-line KAB
Proﬁel-isolatiewaarde Uf 1,2 W/m²K

Glastype

Modern uitzicht door het langs buiten haast onzichtbare
vleugelproﬁel

FINSTRAL produceert ramen, volledig naar de individuele eisen en verlangens qua grootte, uitrusting en
functionaliteit, van zijn klanten.
Het productpallet reikt van speciﬁeke geluidsisolatie
voor de straatkant over zonwering voor de zuidkant,
warmte -isolatie voor de noordkant tot verhoogde
veiligheids uitvoeringen voor het gelijkvloers en de
eerste verdieping.
FINSTRAL-ramen en deuren functioneren reeds vanaf
de basisuitvoering uitstekend en genieten een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De totaaloplossing is daarbij bijzonder voordelig. „Alles uit één
hand” : ramen, klapluiken, rolluiken, deuren, veranda’s, erkers, glasgevels etc zijn bij FINSTRAL uniform
in kleur, stijl en oppervlak te verkrijgen!
Het veelvoud aan mogelijkheden van de FINSTRAL
raam- en deursystemen laat toe om haast alle eisen
naar vorm- en stijlrichtingen in te willigen en biedt
vele naar uw wensen aangepaste in- en aanbouw oplossingen.

Slanke proﬁ elaanzichten en grote glasoppervlakken met een
maximale lichtinval

Ug [W/m²K]

Uw [W/m²K]

dubbel glas

1,1

1,3

dubbel glas*

1,1

1,2

drievoudig glas*

0,9

1,1

drievoudig glas*

0,6

0,88

Ook aan de binnenzijde een slank en discreet proﬁ elaanzicht
*… met de optimaal warmte-isolerende glas-afstandhouder

Uitstekend thermisch isolerende meerkamer-kunststofproﬁelen :
Uf 1,2 W/m²K

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

Grote stabiliteit van de vleugel door volledige verkleving rondom met het glas

Raamtype met voorzetvleugel KV en KAV

Glastype

Het gereduceerde proﬁeloppervlak verkleint de onderhoudskosten en -inspanningen

Uw [W/m²K]

dubbel glas*
en enkele beglazing 6 mm

Kan worden uitgevoerd met een aluminium kap aan de buitenzijde van het raam

1,1

*… met de optimaal warmte-isolerende glas-afstandhouder
Uw volgens EN ISO 12567-1
Bij gesloten jaloezie verbetert de Uw-waarde
met 0,1 W/m²K

Raamtype Nova-line en Nova-line KAB
2
Proﬁel-isolatiewaarde Uf 1,2 W/m²K

Glastype

Ug [W/m²K]

dubbel glas*
Schuifdeur Top 72 Nova-line KAB

Raam Top 72 Nova-line KAB
in detail

Uw [W/m²K]

1,1

1,2

*… met de optimaal warmte-isolerende glas-afstandhouder
Ug volgens EN 673 / Uw volgens EN ISO 10077-1:2006

Geluids-isolatiewaarden Top 72
Raamtype

Glassamenstelling Rw [dB]

Classic-line

4-20-6

36

Classic-line

4-18-8

38

Classic-line

8/9-18-4

40

Classic-line

6-16-8Si

42*

Classic-line

8/9-18-8Si

45*

Nova-line

4-20-4

34

Nova-line

6-12-8Si

41

Raam met voorzetvleugel

4-18-6—6

42*

Raam met voorzetvleugel

8/9-14-4—6

46*

*… testwaarde met 3e dichting
Rw volgens EN ISO 717-1
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Meer wooncomfort - lagere energiekosten - minimale onderhoudskosten

Ramen Top 72 Nova-line

Warmte-isolatiewaarden Top 72

Meer glas, minder proﬁelen

Raamtype Classic-line en Classic-line KAB
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1,3
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1,1

1,2

drievoudig glas*

0,9

1,1

drievoudig glas*

0,6

0,88

Ook aan de binnenzijde een slank en discreet proﬁ elaanzicht
*… met de optimaal warmte-isolerende glas-afstandhouder

Uitstekend thermisch isolerende meerkamer-kunststofproﬁelen :
Uf 1,2 W/m²K

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

Grote stabiliteit van de vleugel door volledige verkleving rondom met het glas

Raamtype met voorzetvleugel KV en KAV

Glastype

Het gereduceerde proﬁeloppervlak verkleint de onderhoudskosten en -inspanningen

Uw [W/m²K]

dubbel glas*
en enkele beglazing 6 mm

Kan worden uitgevoerd met een aluminium kap aan de buitenzijde van het raam

1,1

*… met de optimaal warmte-isolerende glas-afstandhouder
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Raamtype Nova-line en Nova-line KAB
2
Proﬁel-isolatiewaarde Uf 1,2 W/m²K

Glastype

Ug [W/m²K]

dubbel glas*
Schuifdeur Top 72 Nova-line KAB

Raam Top 72 Nova-line KAB
in detail

Uw [W/m²K]

1,1

1,2

*… met de optimaal warmte-isolerende glas-afstandhouder
Ug volgens EN 673 / Uw volgens EN ISO 10077-1:2006

Geluids-isolatiewaarden Top 72
Raamtype

Glassamenstelling Rw [dB]

Classic-line

4-20-6
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42*
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Raam met voorzetvleugel

8/9-14-4—6
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*… testwaarde met 3e dichting
Rw volgens EN ISO 717-1
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