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SYSTEEM

Het Ventá raam- en deursysteem is een uniek en een zeer innovatief 
aluminium raam- en deursysteem. Het systeem combineert hoge 
kwaliteit met innovaties op het gebied van de productie van alumi-
nium ramen en deuren. De rubbers en middendichting vormen een 
integraal onderdeel van het profiel. 

Het design van de Ventá spreekt voor zich. Opvallend en uniek is 
dat zowel vleugel als kader in hetzelfde vlak liggen.

SPIDERTECHNOLOGY®

Het Ventá systeem kent een isolatiewaarde (Uf-waarde) vanaf 0,72 
w/m²K. Deze waarde wordt bereikt zonder extra middendichtingen 
of extra isolatiebanden. Puur verkregen door het eigenlijke ontwerp 
dus. Daarmee bent u verzekerd dat het isolerend vermogen 
behouden blijft, ook in de toekomst.
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VLAK PROFIEL

Kenmerken

inbouwdiepte 91 mm

aanzichtbreedte 79 mm

aanzichtbreedte l-kader 59 mm

sponningdiepte 25 mm

max. glasdikte 66 mm

verdekte afwatering x

Prestaties

akoustische isolatie eN ISO 140-3; eN 
ISO 717-1

rw = 46 (-2;-7) dB

thermische isolatie (eN10077-2) Uf > 0,72 w/m²K

brandweerstand eN13501-2 NPD

waterdichtheid eN12208 e1500A (1500 Pa)

luchtdoorlatendheid eN12207 4 (600 Pa)

inbraakwerendheid NeN5096 - eN1627 rC2

COATEN

De Ventá profielen worden gecoat 
met het Qualicoat label. Dankzij de 
computergestuurde verticale lakinstal-
latie en perfecte voorbehandeling 
bent u verzekerd van de hoogste 
kwaliteit. De toepassing van kleuren is 
onbeperkt: van gangbare rAl-kleuren 
tot de populaire structuurlakken. 
Uiteraard is het ook mogelijk om de 
profielen volledig te anodiseren.

BESLAG

De Ventá profielen zijn ontworpen met een geharmoniseerde  be-
slagopname. Dit geeft u een vrije keuze in type beslag. Ventá heeft 
altijd verdekt raambeslag waarbij er geen scharnieren in het zicht 
zijn. U kunt diverse beslagonderdelen laten uitvoeren in dezelfde 
oppervlaktebehandeling als de profielen. Ook is een RVS uitvoering 
mogelijk.

KENMERKEN

•  All-in-one systeem
•  Hoog isolerend vermogen (Uf >0,72 w/m²K), ook in toekomst
•  Hoge akoestisch eigenschappen
•  Slank design
•  Altijd verdekte scharnieren
•  KOMO kwaliteitsverklaring

Paumelle scharnier Verdekt raamscharnier


