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RAMEN EN DEUREN
die voldoen aan de eisen van morgen.
Waar heden en verleden met elkaar versmelten
verkrijgt men een mengeling van traditie en
moderniteit. Uit ambachtelijke handigheid en
technologische perfectie ontstaan producten van
hoogstaande kwaliteit, elegantie en
exclusiviteit – voor uw individuele en stijlvolle woning.
Onder het merk ewitherm® bieden wij u kwalitatief
hoogstaande ramen en deuren aan, vervaardigd uit
de natuurlijke grondstof hout. Onze producten voldoen aan de stijgende klanteneisen op gebied van
energiebesparing, inbraakbeveiliging,
duur-zaamheid,
oppervlaktebescherming en
groeiende comfortwensen.

Onze hoge kwaliteitsstandaarden liggen aan de
basis van onze succesvolle inzet.
Op de volgende bladzijden stellen wij u ons
geëvolueerd productensysteem voor. Wij bieden u
een brede waaier aan individuele mogelijkheden
zodat u bij de keuze van uw ramen en deuren de
juiste be-slissing nemen kan.

Bewust leven met ramen & deuren
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Bewust gebruik van
hernieuwbare grondstoffen

MULTITALENT HOUT
Ideale grondstof met traditie en toekomst
Hout is een herwinbare grondstof die ook
voor de volgende generaties nog beschikbaar
zal zijn. Hout is sinds jaren een op-en-top
natuurlijke, waardevolle, duurzame en
tegelijkertijd ideale bouwstof. Hout is een
grondstof voor de bouw, bewerkende en
verwerkende industrie, ambachten, binnenuitbouw, meubelfabrikanten, papierindustrie,
enz.

Hout is een multitalent als geen andere
grondstof. Hout heeft zich ook reeds binnen
de ramen- en deurenbouw als stabiele,
vormvaste en duur-zame bouwstof bewezen.
Houten ramen worden daarom als stevig, echt
en waardevol bestempeld. Onze ewitherm®
houten ramen en deuren proﬁleren zich
door hun uitstekende eigenschappen en
gebruiksvoordelen.

Ramen

van nature hoge isolatiekwaliteit bij
een geringe warmtegeleiding
aanmaak zonder milieulast
regulerende luchtvochtigheid

Deuren

Vertrouwen

enorme stevigheid
vormvast
hoge inbraakbeveiliging
compleet recycleerbaar

aangename temperatuuruitstraling
hoge levensduur

HERWINBAAR,
MILIEUVRIENDELIJK,
TOEKOMSTGERICHT
Voor ewitherm® producten wordt op
aanvraag hout gebruikt voorzien van het
internationaal PEFC label (Program for
the Endorsement of Forest Certiﬁcation
Schemes) en het FSC label (Forest
Stewardship Council). Beiden behoren
tot‘s werelds grootste onafhankelijke
organisaties

voor het behoud en de voortdurende verbetering
van een ecologisch, sociaal en economisch
verantwoord bosbeheer.

4 5

Hout - natuurlijke grondstof
sinds vele honderden jaren.

WOONKWALITEIT MET HOUT
Warm en expressief
Ons levensgevoel wordt mee bepaald door
de ruimtes waarin we wonen en werken. Hout
levert een opmerkelijke bijdrage tot onze
woonkwaliteit. Onmiskenbaar is de natuurlijke
uitstraling door de bewonderenswaardige
optiek en de fysische eigenschappen.

Hout leeft en ademt. Geen andere
grondstof prikkelt de zintuigen zoals
hout: de ogen door de verschillende
kleurschakeringen en vlammen, de tast
door zijn typische structuur en zelfs de
reukzin door zijn aangename geur.
Hout – goed voor alle zintuigen.
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Bewust leven met ramen & deuren

Onze moderne ewitherm® houten ramen en
voordeuren worden volgens de allernieuwste
technieken qua vorm, kleur en functionaliteit
geproduceerd. Zij vervullen alle eisen inzake
geluids- en warmte-isolatie, inbraakbeveiliging
en comfortabele bediening. Dankzij de

eigentijdse oppervlaktebehandelingen
en het ewitherm® veiligheids-comfort
beslag-systeem zijn de onderdelen
onderhouds-vriendelijk, uiterst stabiel
en duurzaam.
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HANDWERK & TECHNISCHE KNOWHOW
Compromisloos tot in detail
Ramen en voordeuren moeten gedurende
vele jaren aan hoge eisen voldoen. De inzet in
woning- en objectbouw t.e.m. in geklasseerde
monumenten vraagt niet enkel een breed
systeemaanbod doch ook een consequent
kwaliteitsmanagement. Het vormt de basis
voor een constant, precies arbeidsproces.

Het complete, modulaire productsysteem ewitherm®
voldoet zowel aan de strengste DIN-normen binnen het
Europees gecertiﬁceerde kwaliteitsmanagement voor
ramenbouw alsook aan alle RAL-kwaliteitsrichtlijnen.
Dankzij de verdere ontwikkeling van onze nieuwe
raam- en voordeurseries, elk met hun unieke
constructiekenmerken, biedt ewitherm® overtuigende
voordelen.

Het hoge technische niveau dankzij 50 jaar
ervaring binnen de houten ramenbranche,
de liefde voor en de verbondenheid van onze
medewerkers met de natuurlijke grondstof,
evenals de consequent aangewende
technische knowhow verstevigen de
europese toppositie van ewitherm® .

Europese den en spar

Een sterk geavanceerde productieketen levert perfect
veilige en kwalitatieve elementen af.

Qualitätsmanagementsystem
DIN EN ISO 9001 : 2000
Nr.: 791 7060606
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GESELECTEERDE KWALITEIT
Geperfectioneerd dankzij gepatenteerde technieken
Door de gepatenteerde ribbel-freestechniek
worden tijdens de assemblage van ewitherm®
ramen de lijmoppervlakken vergroot. De
stevigheid van de hoekverbindingen wordt
hierdoor verhoogd en de bescherming van de
oppervlakken worden bijkomend verbeterd.
Deze techniek werd getest in het IFT van
Rosenheim en garandeert de hoogste stabiliteit
voor een lang
en torsvrijheid
torsv
“raamleven”.
“raamle
patentierte

RIFFELPROFILTECHNIK

Enkel perfecte houtsoorten van
uitstekende kwaliteit worden gebruikt
voor onze ewitherm® ramen en
deuren. Het Premium-selectieproces
legt hierbij de basis voor de constructie
van stevige, gelamelleerde, extreem
houdbare en laagvaste, verlijmde
houten proﬁelen.

Siberische lariks

Amerikaanse witte eik

Aziatische hardhoutsoorten
(uit gecontroleerd
beheerde gebieden)

GOEDE REDENEN VOOR
ewitherm® houten ramen zijn nu nog beter
- omdat zij met een vernieuwde wateraﬂooplijst,
een diepere glasinstand en een standaard
tweede dichting energetisch nog verbeterd
werden.
- omdat zij over een nieuwe, gepatenteerde
hoek-verbinding beschikken, die de ramen
nog stabieler en duurzamer maakt.

- omdat hun oppervlakken door een vernieuwde,
moderne techniek optimaal geschaafd worden.
- omdat de oppervlakken met de modernste laken
spuit technieken beschermd worden.
- omdat zij omwille van de gladde buitenkader
onderhoudsvriendelijk zijn
- omdat het beslag eenvoudig te bedienen is.
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een nog resistentere houtsoort
Accoya is een houtsoort voor vandaag, morgen en
de toekomst. Onze keuze voor de beste houtramen:: ewitherm.
Accoya-hout is enorm duurzaam
dankzij de behandeling met natuurlijk
a z i j n zu u r (d u u rza a m h e i d s k l a sse 1 )
en daarenboven eenvoudig
qua o n d e r h o u d m e t b e h o ud va n
d e o o r s p r o n k e l i j k e sc h o o n h e i d .
De uitstekende warmte-isolatieeigenschappen maken Accoya-hout
nog geschikter voor ecologisch en
energieverantwoord bouwen.

Accoya
is
een
permanent
ermanent
beschikbare
nuthoutsoort
rt
met
oorsprong in de duurzame bosbouw,
is 100% ecologisch en overtreft
ertreft de
sterke eigenschappen van
n menig
hardhoutsoort. De houtsoort
soort is
enorm geschikt voor raamproductie
productie
en goedgekeurd door het instituut
voor raamtechniek van Rosenheim
osenheim
(IFT).
Accoya, de bijzondere
„beschermingspantser“

Accoya, het hout met het Cradle to Cradle-certiﬁcaat
Het Cradle to Cradle-certiﬁcaat is
een oorkonde voor de inzet van
ecologische, gezonde en recycleerbare
materialen. Accoya-hout -dat aan
al deze eisen voldoet- is reeds als
Gold-Standard-product gecertiﬁceerd
conform de erkende strenge richtlijnen
van het Cradle to CradleSM-certiﬁcaat.

Het C to C Gold-certiﬁcaat bevestigt de
ecologische duurzaamheid van Accoya, een
enorm vormvaste houtsoort die gewonnen
wordt dankzij een gifvrije veredeling van
snelgroeiend, veel voorkomend en ecologisch
gecertiﬁceerd zachthout.

Ramen

Deuren

Vertrouwen

Accoya weist
besten geschikte
Eigenschaften
für tropische
Accoya,
eendie
perfect
houtsoort
voor buitengebruik
Harthölzer auf.

U
Uitstekende
vormvastheid
((geringe zwelling en krimping)

Zeer goede warmteisolerende eigenschappen

Volledig natuurvriendelijk
en 100 % recycleerbaar

Duurzaamheidsklasse
1 + verbeterde hardheid

Langere gebruiksduur
en hoge resistentie tegen
UV-stralen

Bestand tegen insecten en
schimmels

M
Minstens 50 jaar houdbaar
zzonder grondcontact
((25 jaar met grondcontact)

Algemeen geldende, meetbare
kwaliteit, niet enkel aan de oppervlakte
maar ook t.e.m. in de houtkern

Permanente beschikbaarheid
dankzij continu hernieuwde
bosbouw

Gifvrij

Blijvende
B
natuurlijke
vastheid
en schoonheid
v

Duurzaamheid
Houtsoorten
5

4

Weerstandsklasse
2
3

Zwel- en krimpgedrag
Houtsoorten
15

1

Accoya

Accoya

Teak

Teak

Den

Den

Meranti

Meranti

Eik

Eik

Accoya is dankzij zijn eigenschappen extreem
duurzaam (weerstandsklasse 1, duurzamer dan
andere houtsoorten).

Maximale volumezwelling/krimping (%)
10
0
5
5
10

15

Het zwel- en krimpgedrag van Accoya is erg gering, wat
het hout duurzamer maakt dan andere houtsoorten.

HET ACETYLERINGSPROCES
Het proces onder de loep
Hout absorbeert en geeft vocht af
door vrije hydroxyl-groepen. Deze en
verdere processen liggen aan de basis
van
houtzwellingen
en–krimpingen,
die de houtstabiliteit beïnvloeden
kunnen. Tijdens het acetyleringsproces
veranderen de hydroxyl-groepen in vrije
acetyl-groepen.
Vanaf de verandering in acetyl-groepen
absorbeert het hout aanzienlijk minder
vocht. Dit zorgt eveneens ervoor dat het
hout vormvaster en duurzamer wordt,
vermits het niet meer door enzymen
verteerd kan worden.

Acetyl-groepen zijn opgebouwd uit
zuurstof, waterstof & koolstof en komen in
hout voor (net als bij mensen en andere
zoogdieren).

Daarenboven is het eindproduct
ACCOYA® perfect recycleerbaar, wat op
zijn beurt weer goed is voor het milieu.

Hout uit permanent
hernieuwde bosbouw
Recyclage

Azijnzuur-anhydride

Vers azijnzuur
Azijnzuur-anhydride-opslag
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PERFECTE OPPERVLAKTEBEHANDELING
De „meervoudige bescherming tegen weer en wind“
Een 7-voudige behandeling maakt de
opper-vlakken van de ewitherm® houten ramen
gelijkmatig, glad, expressief, lang houdbaar en
onderhoudsvriendelijk. Het levendige karakter
wordt benadrukt en de ramen krijgen een
unieke uitstraling.

Zeven stappen met 4-voudige
kleuropbouw voor perfecte oppervlakken

Voordelen van de ewitherm®
oppervlaktebehandeling:
- beste kwaliteit en glans door spuittechniek
- geen verkleving tussen kader en vleugel
- hoogste weerstand tegen ultraviolette straling,

1

2

3

4

5

6

7

vochtigheid en vorst
- geen ongezonde solventen

Vb. : Schematische opbouw van het oppervlak

- speciaal ontwikkeld lakreceptuur
- duurzame bescherming van de ramen

Droogfase tussen twee behandelingen

1 - Selectie van stevig gelamelleerd verlijmd hout en verwerking
met de modernste machines en werktuigen.
2 – kleurloze wateroplosbare impregnering door
onderdompeling beschermt tegen insecten en schimmels.
3 – wateroplosbare grondlaag door onderdompeling
4 – eerste keer ﬁjnschuren / glad maken
5 – eerste laklaag (tussenlaag door onderdompeling)
met wateroplosbare lak
6 – tweede keer ﬁjnschuren / glad maken
7 – tweede laklaag / eindbehandeling met
wateroplosbare milieuvriendelijke lak

Ramen

Deuren

Vertrouwen

LAKKEN EN VERNISSEN
Afwerking met milieuvriendelijke kleurlagen
Hoge waterdampdoorlaatbaarheid

Doeltreffende bescherming
tegen vocht
Aan de basis van de duurzame systeembehandeling
van ewitherm® houten ramen en deuren liggen de
vocht-regulerend en dimensiestabiliserende eigenschappen
van onze impregnering. Zowel de impregnering als
grond-, tussen- en eindlagen bevatten hoogwerkzame
schimmeldodende bestanddelen

De impregneringsvloeistof bevat
schimmeldodende stoffen
die diep in het hout indringen.

De lakken en vernissen voor ewitherm® houten ramen en
deuren zijn enorm dampdoorlatend. Vochtigheid kan door
dampdrukverhoudingen vrij in en uit het hout. Het hout
ademt als het ware en verhindert de opstapeling van hoge
vochtigheid en de vorming van schimmels en zwammen.

Uitstekende hechting
Onze lakken en vernissen onderscheiden zich door
hun uitstekende hechteigenschappen. Hoogwaardige
Premium bindmiddelen in alle grond-, tussen-, en
eindlagen voldoen samen aan al deze eisen, zijn exact op
mekaar afgestemd en vullen elkaar perfect aan.

Water als transporteur verdampt,
de werkstoffen daarentegen blijven
in het hout en beschermen het tegen
houtverkleurende en houtbedervende
zwammen en schimmels.

Onderhoudsvriendelijk

Een normale kleurlaag verhindert het binnendringen van
verfdeeltjes in de poriën.

Met een minimum aan onderhoud zijn uw ramen ook na
jaren nog mooi en weerbestendig. Onze uitvoerige garantie
en onderhoudshandleiding informeert u over de juiste
bediening om een langdurig, feilloos functioneren te
vrijwaren.

Een speciale technologie maakt een diepe indringing
van nano-deeltjes in het hout mogelijk en zorgt
voor een optimale bescherming en een uitstekende
structuurverbinding.

Vanaf p. 14 vindt u ons actueel lak- en
vernisaanbod voor houten ewitherm
ramen & deuren, alsook aluminium
oppervlakken voor ewitherm
hout-aluminium ramen en deuren.

12 13

KLEURVARIANTEN VOOR
HOUTEN RAMEN EN DEUREN
Vernissen voor de houtsoorten spar, den, lariks en Accoya*
Accoya / oppervlakte

*

Natuur*1
*

*

Den
*

Kers

Eik
*

Mahonie
*

Afromosia
*

Beuk

Teak

Dekkende RAL-kleuren voor alle houtsoorten

RAL 9016

RAL 9001

RAL 5011

RAL 7038

RAL 3004

RAL 6009

Accoya-hout: zie ook p. 10/11
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Vernissen voor de houtsoorten meranti, mahonie en eik

Beuk

Afromosia

Mahonie

Teak

Palisander

Natuur*1 *2

Spar*2

Kers*2

Eik*2

*11 Kleuren enkel voor hout-aluminium
hout aluminium ramen
*2 Kleuren enkel voor houtsoort eik

RAL 6005

RAL 5007

De afgebeelde kleurtinten zijn niet bindend wegens mogelijke kleur- en schaalafwijkingen

Een enorm brede waaier aan
volledige
kleuruitvoeringen -incl. het vol
RAL-spectrum- staat te uwer beschikking.
b
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KLEURVARIANTEN VOOR
HOUT-ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN
De moderne grondstof aluminium aan
de buitenzijde van onze houten ramen
brengt vele voordelen met zich mee:
volledige bescherming van het hout
tegen slechte weersomstandigheden
duurzaam en waardevast danzkij
een blijvend mooie optiek

een enorm brede waaier aan
kleuruitvoeringen -incl. het
volledige RAL-spectrum- staat te
uwer beschikking

slechts minimaal onderhoud dankzij
de robuuste buitenschaal

Bianca 03

Silva 01

Silva 03

PED 0

Silva 05

PED 1

PED 2

PED 3

Rossa

Nera 03

Azzura 01

vvV

Verda 05

Azzura 05

PED 4

Gelieve er bij structuur-, eloxeer- en houtdecoratie-kleuren op te letten dat de kaart met kleurstalen enkel een klein
stukje van het totaaloppervlak weergeeft. Omwille van druk- en productieredenen kunnen afwijkingen voorkomen.

Ramen

Deuren

Alpha

Beta

Delta

Zeta

Eta

ANTICO wit

ANTICO grijs

Epsilon

Vertrouwen

Gamma

ANTICO donkergroen

ANTICO anthraciet

houtdecor Douglas 1

houtdecor Douglas 2

Eik 1

Eik 3

Kers 1

Kers 3

Mahonie

Golden Oak

Wenge

Gelieve er bij structuur-, eloxeer- en houtdecoratie-kleuren op te letten dat de kaart met kleurstalen enkel een klein
stukje van het totaaloppervlak weergeeft. Omwille van druk- en productieredenen kunnen afwijkingen voorkomen.
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Verantwoord handelen
voor de volgende generaties.

DE TOEKOMST VORMGEVEN
Ecologisch handelen met ewitherm®.
Door de aanvaarding van het tweede
luik van het geïntegreerde energie
en
klimaatprogramma
(IEKP)
door
de federale regering in 2008 werden
verhoogde en verstrekkende energie- en
klimaatdoelstellingen vooropgesteld.
Sinds 2 april 2009 dienen bouwheren in
Duitsland bij nieuwbouw en renovatie de
eisen in verband met de wet op herwinbare
energie (EnEG 2009) in acht te nemen,
welke de rechtsgrondslag voor de vorderingen
inzake energiebesparingen vormt (EnEV
2009), die vanaf 1 oktober 2009 van kracht
zijn.
Het
doel
is,
energieefﬁciënter te bouwen en
een groter gebruik van
hernieuwbare energie bij
w a t e r o p w a r m i n g . Vo o r
vele bouw-heren en vaklui
staat daarenboven een
betere isolatie
van gebouwen en de daarmee verbeterde energieeffeciëntie centraal.

Beste isolatie
met ewitherm®

Met ewitherm® productsystemen zijn de hoogste
energiebesparingen bereikbaar. De energiebesparing
hangt af van de isolatiegraad. Bij ramen zijn
vooral materiaal, constructie, dikte en
verwerking
doorslaggevend voor een hoog of laag warmteverlies.

Verlaagde verwarmingskosten
met ewitherm®

In tijden van schaarse energiebronnen en stijgende
energieprijzen maken ewitherm® houten ramen al gauw
het verschil dankzij een sterke daling van de
verwarmingskosten.

Ramen

Zichtbare energiebesparing
dankzij ewitherm®

Vertrouwen

Raamvereisten
Ontwikkeling: EnEV-vereisten voor ramen bij renovatie en nieuwbouw
(verwachte warmtedoorgangscoëfﬁcient in W/m2K).
Let bij de aankoop van nieuwe ramen op een lage Uw-waarde.

EnEV 2009
Gepland 2012*

vooraf

Deuren

Renovatie

Nieuwbouw

Passiefhuis

1,3 W/(m2K)

1,3 - 1,0 W/(m2K)

< 0,8 W/(m2K)

2

0,9 W/(m K)

2

1,2 - 0,7 W/(m K)

< 0,8 W/(m2K)

achteraf
*mogelijke standaard EnEV 2012/2015

Door middel van een thermograﬁe (warmebeeldopname)
wordt het warmteverlies zichtbaar. De rode en oranjekleurige
delen bij een oud raam links tonen een buitentemperatuur
tussen 5 en 8°C. De groene en blauwe vlakken bij nieuw
ingebouwde ewitherm® ramen rechts geven 0-2°C aan. Het
grootste gedeelte van de warmte blijft aldus
behouden.

Ramen in oude gebouwen met de zogenaamde dubbele beglazing
hebben een warmteverlies tot 40%. Met de nieuwe warmte
isolerende beglazing die voor ewitherm® producten gebruikt wordt,
(Uw-waarde tot 0,8), is het warmteverlies beperkt tot 15%. Zij voldoen
nu reeds aan de energiebesparende vereisten van de toekomst.

Waardevermeerdering
met ewitherm®
Milieubescherming
met ewitherm®
Met de aankoop van ewitherm® houten ramen handelt
u milieubewust, daar zij bijdragen tot een verminderde
CO2-uitstoot en een beter milieu. U maakt
een ecologisch juiste en verantwoorde
keuze voor de volgende generaties.
Met ewitherm® houten ramen stijgt de waarde van uw
woning. De spanbreedte voor energie-efﬁciënte woningen
reikt van laagenenergie- tot passiefhuizen.
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LICHT EN WARMTE
Efﬁciënt gebruik van functionele beglazing
Glas
is
een dominante
architectonische bouwstof. Door
de permanente ontwikkeling en
bijzondere veredeling van deze oude
grondstof werd glas een bijzonder
functioneel hoogwaardig product, dat

niet meer te vergelijken valt met
voormalig isolatieglas. Wat veiligheid

en behaaglijkheid betreft speelt de
keuze van het raamglas een grote
rol, het draagt immers aanzienlijk
bij tot de warmte-isolatie en
energiebesparing.
Bij een juiste glaskeuze zijn
meerdere aspecten belangrijk. De
glasschijven zullen vooral in de
winter

tegen afkoeling moeten beschermen
en daarbij zoveel mogelijk daglicht in
de woonkamer binnen laten. Maatstaf
voor de warmte-isolatie is de U-waarde,
de warmte-doorgangscoëfﬁciënt. Hoe
lager de U-waarde, des te beter en
efﬁciënter het raam.

Warmte-isolatieglas
Buitentemperatuur -12°C
Binnentemperatuur +20°C

Glas – belangrijke factor
bij energiebesparing

Warmte-isolatieglas
Buitentemperatuur -12°C
Binnentemperatuur +20°C

Isolatieglas
Buitentemperatuur -12°C
Binnentemperatuur +20°C

Enkel glas
Buitentemperatuur -12°C
Binnentemperatuur +20°C

70 %
Warmtewinst
Binnentemperatuur
van de schijf +17°C

50 %
Warmtewinst
Binnentemperatuur
van de schijf +13,6°C

0%
Warmtewinst
Binnentemperatuur
van de schijf +8,4°C

veel
warmteverlies
Binnentemperatuur
van de schijf -1°C

Voor ewitherm® raam-systemen
wordt principieel hoogwerkzame
warmte-isolerende beglazing van de
nieuwste generatie – ook mogelijk in
combinatie met multifunctionele beglazing
– evenals een optimaal functionerend
dichtingssysteem ingezet.
Hebben uw ramen nog oud, traditioneel
isolatieglas met 2 schijven, zonder
warmte-isolatiecoating en lucht tussen
de schijven? - Dan gooit u uw geld langs
de ramen buiten. Er kan tot 40% warmteenergie door oude ramen verloren gaan.
Met een thermograﬁsch beeld wordt het
warmteverlies duidelijk zichtbaar (zie p. 13).

Ramen

Deuren

Vertrouwen

WONEN MET 3-VOUDIGE BESCHERMING
Multifunctioneel glas bewijst meer
°C

Hogere eisen stellen zich vooral daar waar in hoge mate
warmte-isolatie, veiligheid en geluidsisolatie tegelijkertijd
vooropgesteld worden zoals bv. aan drukke straten, in
steden, enz.). Met de multifunctionele ewitherm®-beglazing
zijn vele oplossingen voorhanden. Zelfs met ons ewitherm®standaard warmte-isolatieglas bereikt u zeer goede
isolatiewaarden. Met het ewitherm® 3-voudig glas worden
energiebesparingen nogmaals verdubbeld.

voor scherpe warmte-isolatie.
voor hoge inbraakbeveiliging.
voor optimale geluidsisolatie.

Functionele glasvarianten:

ewitherm®
dubbel warmteisolatieglas

ewitherm®
3-voudig warmteisolatieglas

ewitherm®
geluidsisolerend
warmte-isolatie glas*

ewitherm®
veiligheidswarmte-isolatieglas*

ewitherm®
zonisolerend
warmte-isolatieglas

*ook bij 3-voudig glas mogelijk

„Warme randen“
Bij ewitherm® ramen (standaard bij WIN 80 en EnergyPlus) verhinderen „warme randen“ een warmteverlies
langs de verbinding tussen de glasschijf en het
raamkader. In vergelijking met gewone afstandhouders
uit aluminium minimaliseren de hoogisolerende
afstandshouders uit kunststof of edelstaal gevoelig de
warmtebrug aan de glasrand , waardoor de waardevolle
warmte binnenblijft. Gelijktijdig wordt het gevaar op
damp- en schimmelvorming verminderd. De „Warme
randen“ verbeteren de totale isolatiewaarde (Uw) tot
0,1 W/m2K.

Uitwerking van de glasvarianten op de isolatiewaarde van houten ewitherm-ramen (Uw)
Energiespaarraam
WIN 68

Laagenergiehuis-raam
WIN 80

Passiefhuisraam
Energy Plus

Ug-waarde

≤ 1,3
1,0 *

≤ 1,0
0,7

≤ 0,8
0,6

Glasopbouw

2 -voudig

3 -voudig

3 -voudig

Glasdikte

24 mm

36 mm

44 mm

Glastussenschijfvulling

Argon

Argon

Argon

Glasinstand

20 mm

20 mm

20 mm

Glasafstandhouder

warme kanten * warme kanten

Uw-waarde

warme kanten

Butyl
Droogmiddel
Afstandshouder
uit kunststof/
edelstaal

* Standaardglas = Ug 1,1 met aluminium afstandshouders
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Basisveiligheid
Reeds met een
basisbeveiliging
wordt een
inbraakpoging aan
het raam door een
sluitstuk aan de
vleugelonderkant
bemoeilijkt

WK-1*
Veiligheidssluitstukken
aan de vier hoeken
verzekeren het
raam rondom tegen
uitheffen (incl.
doorboorbeveiliging).

WK-2*
Veiligheidssluitstukken
rondom gemonteerd
en bijkomende
doorboorbeveiliging aan
de raamkrukken

*WK = weerstandsklasse

VEILIG EN COMFORTABEL
Het ewitherm® veiligheids-comfort-beslagsysteem (SKB)
Moderne ewitherm® ramen voldoen in
elk opzicht aan de veiligheidstechnieken.
Met het ewitherm® veiligheidscomfort-beslag-systeem (SKB) worden
onze draai-kip-ramen veilig gesloten
en vergrendeld. Naast

het elegante slanke design van de
beslagonderdelen kenmerkt het
systeem zich in het bijzonder door talrijke
comfor tfunc ties een extreem lichte
bediening

1

Intelligente veiligheid

- Veiligheidstappen grijpen zich vast in de
standaard-sluitstukken (A) of in de
meervoudig verschroefde
veiligheidssluitstukken (B)

A

veiligheids-comfort-beslagsysteem

B

- absoluut stabiel door speciaal materiaal en uiterst
hoogwaardig gietijzer
- zijdelings omhoog duwen uitgesloten
- naderhand verhoogde veiligheid mogelijk door
probleemloze toevoeging van bijkomende
sluitcomponenten
- optioneel: automatische raambewaking door aansluiting
op alarmsysteem
- dichte ramen en kostenbesparing

Het ewitherm® veiligheids-comfort-beslag-systeem
wordt met hoogwaardige MACO Multi-Matic
beslagonderdelen uitgerust.

Ramen

3

2

Duurzame, gemakkelijke bediening zonder
kracht-inspanning (ook bij hoge veiligheidsklassen),
verminderde
afsteltijd
door
zelfregulerende
paddestoeltappen met glijcoating en door een speciale
kipschaar.
Veiligheidstappen
driedimensionaal
regelbaar.

De standaard toeslagbeveiliging door
geïntegreerde draairemmen en door
een kip-vergrendeling bij gekipte
of geöpende ramen verhindert het
onverwacht dichtslaan van de vleugel
en zorgt voor een gecontroleerde
verluchting.
kip-blokkering

4

Energiebesparend verluchten

De slimme bijkomende spaarverluchting bij het kippen
van het raam door de raamkruk 45° schuin te draaien
zorgt voor lagere energie- en verwarmingskosten.
De eenvoudige bediening en de ingebouwde
toeslagbeveiliging door de geïntegreerde draaistop
en de kip-vergrendeling zonder verandering van de
verluchtingsstand zullen u verbijsteren.

spaarverluchting

Vertrouwen

Comfortabele beveiliging tegen dichtslaan

Gemakkelijk
en dicht

zome
zomerverluchting

Deuren

6

Duurzaam en
voorzichtig materiaal

8

Weerbestendige
corrosiebescherming

volledige
verluchting

Nog een meerwaarde en krachtsparend
voordeel voor het ewitherm®
veiligheids-comfort-beslagsysteem zijn de
geïntegreerde draai-kip-deursnappers, die
de deurvleugel automatisch vrijgeven bij
het kippen zonder slijtage aan het materiaal
te veroorzaken. Zij zijn licht reguleerbaar
en maken de aandruk variabel instelbaar.

draai-blokkering

5

Slank design

- veeleisend beslagdesign
- Gelijkmatige zilverlook, elegante en slanke
vorm van de beslagonderdelen, afgeronde
randen aan de sluitdelen passen zich
bijzonder harmonisch aan het hout van de
ramen aan
- afgeronde randen en afdekplaten voor
corrosiebescherming

7

TRICOAT-laagopbouw

Op aanvraag leveren wij de beslagdelen
met de speciale TRICOAT-laagopbouw. Deze
voorkomt vroegtijdige verroesting en is
ten zeerste aan te raden voor kuststreken,
industriegebieden, alsook voor vertrekken
met permanent hoge luchtvochtigheid en
inwerkende chloor- en ammoniakdampen.

MACO TRICOAT

- hoogste materiaalkwaliteit voor alle delen
- bijzonder weerbestendig tegen agressieve
zeelucht door de optionele Tricot oppervlakken
( zie rechts )
- aan de buitenzijde zijn de zichtbare
beslagdelen gepoederlakt

Conversielaag
Zinklaag
Staal
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Eénzelfde aanzicht en aanzichtbreedte voor de
raam-systemen WIN 68, WIN 80 en Energy Plus laat toe,
naargelang de warmte-isolatie-eisen van de ruimte of
het gebouw, de verschillende systemen te combineren
zonder de optiek van het gebouw te verstoren. Een
manier om kosten te besparen.

SYSTEEMOVERZICHT Individualiteit voor elke eis
HOUTEN RAAM

WIN68
CLASSIC

HOUTEN RAAM

WIN68
CONTUR

HOUTEN RAAM

WIN68
MONUMENT

HOUTEN RAAM

WIN68
B U I T E N

Blindkader boven

Dichtingen, omlopend
Vleugelkader boven
rechts/links
Glas
Glaslijsten binnen
Glaslatten buiten
Vleugelkader onder
Wateraﬂooplijst
Dichtingen, omlopend

Blindkader onder

ALUMINIUM
HOUTEN RAAM

WIN68
DESIGN

ALUMINIUM
H OU TE N R A A M

WIN68
TREND

ALUMINIUM
H OU TE N R A A M

WIN68
INTEGRAL

PASSIEFHUIS

ALUMINIUM

HOUTEN RAAM

WIN68
THERMO PLUS

Blindkader boven
Aluminium dekplaat
Dichtingen, omlopend
Vleugelkader boven
rechts/links
Glas

Vleugelkader onder

Dichtingen, omlopend

Blindkader onder
geschikt voor

PASSIEFHUIS

Ramen

HOUTEN RAAM

WIN68

WIN80
CLASSIC

HOUTEN RAAM

WIN80
CONTUR

Vertrouwen

PA S S I E F H U I S
HOUTEN RAAM

ENERGYplus

HOUTEN RAAM

BLOK

HOUTEN RAAM

Deuren

geschikt voor

PASSIEFHUIS

ALUMINIUM
HOUTEN RAAM

ALUMINIUM
HOUTEN RAAM

ALUMINIUM
HOUTEN RAAM

PASSIEFHUIS
ALUMINIUM

HOUTEN RAAM

WIN80 WIN80 WIN80 WIN80
TREND

INTEGRAL

THERMO PLUS

ENERGYplus

HOUT-ALU RAAM

DESIGN

PA S S I E F H U I S
A LU M I N I U M
HOUTEN RAAM

geschikt voor

PASSIEFHUIS

geschikt voor

PASSIEFHUIS
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TWEE SYSTEMEN Uitermate ﬂexibel.
Met de ontwikkeling van nieuwe ewitherm®
productsystemen worden langdurige hoge
bouw- en wooneisen bereikt . Warmte-isolatie,
veiligheid en comfort scoren hoog. Door de
verschillende technische uitvoeringen qua
dimensionering en diepe glasinzet worden
de isolatie-eigenschappen en de energieefﬁciëntie verbeterd. Flexibel tot in het detail
betekent geen afbreuk aan de architectuur en
het design, daar de systemen in verschillende
uitvoeringsvarianten CLASSIC, CONTUR en
als raam voor monumentenzorg vervaardigd
kunnen worden.

1

68 tot 80 mm dikte
voor vleugel en blindkader

Raamproﬁelen opgebouwd uit compacte, meerlagige
sandwich-constructie in een gepatenteerde
ewitherm® technologie. Harmonisch buitenaanzicht
met een blindkaderschuinte van 20°.

2

Standaard 2- of 3-voudig
warmte-isolatieglas

Het warmte-isolatieglas met 2 of 3 glasschijven zorgt
voor een hoge warmte-isolatie. De afstandhouder
verhindert warmtebruggen in de glasrand. De
glassponning is 20 mm en zorgt voor een verbeterd
isothermenverloop.

3

Stabiele hoekverbindingen

Stabiele hoogbelastbare hoekverbindingen
met tandtechnologie en de gepatenteerde
ribbelfreestechniek zorgen voor een optimale
contactverlijming en maken loskomen onmogelijk.
(zie ook p. 9)

4

5

Wateraﬂooplijst geoptimaliseerd
voor verluchting en warmte

Nieuwe innovatieve en thermisch onderbroken
wateraﬂooplijst in moderne, strakke optiek.
Het systeem is geheel verluchtbaar achteraan,
verhindert vochtopstapeling en raakt niet aan het
dichtingssysteem van de ramen.

6

Glaslijsten binnenin

Harmonisch binnenaanzicht door een mooie glaslijst
met schaduwvoeg.

7
Beide systemen zijn eveneens verkrijgbaar in Accoya-hout
(buitenlaag Accoya/den/den) voor een enorm duurzame
bescherming. Zie ook p. 10-11.

2-voudig dichtingssysteem

Intelligent dichtingssyteem met 2 rondomlopende
speciale dichtingen voor extreme afdichting, lichte
sluitdruk en verbeterde geluidsisolatie.

Uitvoering

CONTUR
Buiten met geproﬁleerde
glaslatten

Ramen

Deuren

Vertrouwen

HOUTEN RAAM

WIN80

HOUTEN RAAM

WIN68

80
8
0m
mm
m

80
8
0m
mm
m

68 mm

1

3

5

3

68 mm
1
3

2
2

6
6

5

3

4
7
4

7
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BETER KAN
HET NIET
Hout, kurk, aluminium
Onze passiefhuisramen uit hout, met zijn
natuurlijke isolatie-eigenschappen, zijn een
belangrijk bouwelement in het totaalconcept
van een passiefhuis. De isolatie-eigenschappen
worden door de inzet van kurk nogmaals
verbeterd. Daarenboven kunnen eveneens
aluminium buitenschalen aan de buitenzijde
van onze houten ramen bevestigd worden.
Deze“weervaste blokkers” zijn niet enkel
duurzaam, maar ook in verschillende kleuren
en decoraties verkrijgbaar. Meer informatie
over deze voordelige houtsoort en zijn
gebruiksnut vindt u terug op p. 10 en 11..

4
1

92 mm dikte
aan vleugel en blindkader

Raamproﬁel in compacte, meerlagige
sandwich-constructie met kurklagen in
de gepatenteerde ewitherm® technologie
opgebouwd. Vrij van schadelijke stoffen door het
gebruik van zuivere ecologische materialen en
grondstoffen. Harmonisch buitenaanzicht met een
blindkaderschuinte van 20°.

2

geteste duurzame
houtbescherming

Een goede verbinding is pas zo sterk als zijn onderdelen.
Om onze „ENERGY PLUS“ ramen nog meer op te
waarderen maken wij gebruik van Accoya®hout als
buitenbekleding, een opmerkelijke nieuwe houtsoort.
Meer informatie over deze voordelige houtsoort en zijn
gebruiksnut vindt u terug op p. 10 en 11.

3

Stabiele hoekverbindingen

Stabiele hoogbelastbare hoekverbindingen
met tandtechnologie en de gepatenteerde
ribbelfreestechniek zorgen voor een optimale
contactverlijming en maken loskomen onmogelijk.
(zie ook p. 9)

Binnenaanzicht

Harmonisch binnenaanzicht met lichtjes afgeschuind,
glad vleugelkader.

5

Standaard 3-voudig
warmte-isolatieglas

Het warmte-isolatieglas met 3 glasschijven zorgt voor
een hoge warmte-isolatie. De afstandhouder verhindert
warmtebruggen in de glasrand. De glassponning is 20 mm
en zorgt voor een verbeterd isothermenverloop.

6

2-voudig dichtingssysteem

Intelligent dichtingssyteem met 2 rondomlopende
speciale dichtingen voor betere stop, extreme
afdichting, lichte sluitdruk en verbeterde geluidsisolatie.

7

Wateraﬂooplijst g eoptimaliseerd
voor verluchting en warmte

Speciaal ontworpen voor gebruik in passiefhuizen
verhindert de thermisch onderbroken wateraﬂooplijst
ongewenst vasthouden van vocht. De speciale vorm
met extra grote kamers bevordert een gecontroleerde
wateraﬂoop.

8

Aluminium verbindingsschaal

De grondstof aluminium -verkrijgbaar in het systeem
Trend (zie p. 24/25)- is enorm licht, duurzaam en
weersbestendig. Deze constructie is diffusieopen en
beschikt over uiterst stabiele hoekverbindingen.

Ramen
20° C
19° C
18° C
17° C
16° C
15° C
14° C

Het goede isothermenverloop wordt
door middel van warmtefotograﬁe
zichtbaar: duidelijke scheiding van
warme en koude zones. De warmte
blijft binnenshuis, de koude buiten.

Deuren

Vertrouwen

A L U M I N I U M

HOUTEN RAAM

ENERGY
plus
9 mm
92
m

13° C
12° C
11° C
10° C
9° C
8° C
7° C
6° C

92
mm
92
9
2m
mm
m

HOUTEN RAAM

5° C
4° C

ENERGYplus

3° C
2° C
1° C
0° C

92 mm

1

92
9
2m
mm
m

92 mm

3

2

92 mm

1

3

Voor ewitherm®
passiefhuis-ramen wordt
onder andere ecologisch
gecultiveerde Portugese
kurkeik gebruikt, één van de
beste en dichtste ter wereld
Deze houtsoort beschikt
over een buitengewone
isolatiewaarde en is uiterst
vormvast en recycleerbaar.

5
5

4
3
4

7
6

3

8
6
geschikt voor

PASSIEFHUIS
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HOUTALUMINIUM
RAAM
Met levenslange beschutting
tegen weersinvloeden
De voordelen van de grondstof aluminium
zijn: duurzaam, licht, stabiel, weerbestendig
en recycleerbaar. ewitherm®-houten ramen
met aluminium hebben zich door hun
veelzijdige
kwaliteitseigenschappen
bij
architecten en bouwheren geliefd gemaakt.
De geavanceerde technologie in combinatie
met drie designtypes schept een enorme
vrijheid qua vormgeving. De aluminium laag
aan de buitenzijde zorgt voor een duurzame
en weerbestendige bescherming. Binnen
blijft de natuurlijkheid en huiselijkheid echter
behouden door de warmte van het hout.

1

68 tot 80 mm dikte
voor vleugel en blindkader

Raamproﬁelen opgebouwd uit compacte, meerlagige
sandwich-constructie in een gepatenteerde
ewitherm® technologie. Harmonisch buitenaanzicht met een blindkaderschuinte van 20°.

2

Standaard 2- of 3-voudig
warmte-isolatieglas

Het warmte-isolatieglas met 2 of 3 glasschijven zorgt
voor een hoge warmte-isolatie. De afstandhouder
verhindert warmtebruggen in de glasrand. De
glassponning is 20 mm en zorgt voor een verbeterd
isothermenverloop.

3

Stabiele hoekverbindingen

Stabiele hoogbelastbare hoekverbindingen
met tandtechnologie en de gepatenteerde
ribbelfreestechniek zorgen voor een optimale
contactverlijming en maken loskomen onmogelijk.
(zie ook p. 9)

4

2-voudig dichtingssysteem

Intelligent dichtingssyteem met 2 rondomlopende
speciale dichtingen voor betere stop, extreme
afdichting, lichte sluitdruk en verbeterde geluidsisolatie.

5

Alu toplaag

De moderne grondstof is licht, duurzaam en
weerbestendig en in de drie aanzichten Design, Trend
en Integral verkrijgbaar (zie p. 20/21). De constructie is
diffusie-open en de hoekverbindingen zijn uiterst stabiel.

6

Binnenaanzicht

Harmonisch binnenaanzicht met lichtjes afgeschuind,
glad vleugelkader.

ar in
De aluminium toplaag is verkrijgbaar
talrijke kleurvarianten (zie kleur- en
oppervlakkenschema op 14-15).

Ramen

Deuren

Vertrouwen

ALUMINIUM

HOUTEN RAAM

WIN80
TREND

ALUMINIUM

80 mm

HOUTEN RAAM

WIN68

1

DESIGN

80 mm

3

68 mm

1

68 mm

ALUMINIUM

3

HOUTEN RAAM

WIN80
INTEGRAL

2
2

6
Ons hout-aluminium Integral-systeem
beschikt over een optisch slank en vlak
aanzicht en is zowel in WIN68- als WIN80uitvoering verkrijgbaar.

6
3

3
5
5
4

4
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GOEDE
VERBINDINGEN
Hout en aluminium voor
passiefhuis-oplossingen
Wij nodigen u uit de sterktes van het ewitherm
hout-aluminium THERMO PLUS-raam
te ontdekken. Met dit raam voldoet uw woning
aan de hoogste eisen wat warmte-isolatie,
functionaliteit en optiek betreft.

Passiefhuis-ramen met overweldigende warmte-isolatieeigenschappen
Dankzij de combinatie van een stabiel
ewitherm-raam en een warmte-isolerende aluminium
verbindingsschaal worden extreem hoge
warmte-isolatiewaardes bereikt.
De ramen beschikken over een doorlopende isolatie op
het blindkader en de vleugel, zodat er zich geen zwakke
isolatiepunten in de constructie bevinden.
De aluminium verbindingsschaal aan de buitenkant
zorgt voor een duurzame en weersbestendige
bescherming.
Natuurlijke houtoptiek aan de binnenzijde.
Passivhaus
Institut
Dr. Wolfgang Feist
Rheinstraße 44/46
D-64283 Darmstadt

Zertifikat
gültig bis 31.12.2010

Passivhaus
geeignete
Komponente:

Fensterrahmen

Hersteller:

Winter Holzbau GmbH,D-27321 Thedinghausen

PHI

2

Warmte-isolerende, drievoudige beglazing

De drievoudige beglazing zorgt voor een enorm hoge warmte-isolatie. De
“warme kanten” voorkomen thermische breuken aan de glasrand. De 20mm
dikke glasconstructie garandeert een uitstekend isothermen-verloop en zit
driezijdig bevestigd in de houtnaad & houtvezel-isolatiestof voor een optimale
warmtebreukpreventie en warmteverliesreductie.

3

Stabiele hoekverbindingen

De stabiele, extreem belastbare hoekverbindingen
volgens vertandingstechnologie en de gepatenteerde
ribbel-freestechniek garanderen een optimale
contact-verkleving met uitbreekbeveiliging (zie ook p. 9)

Produktname: ewitherm WIN 80 Thermo Plus
Folgende Kriterien wurden für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:
Passivhaus-Behaglichkeitskriterium:
Unter Standardbedingungen (Verglasung mit Ug = 0,7 W/(m²K), Fensterbreite 1,23 m, Fensterhöhe 1,48 m)
erfüllt der Fenster-U-Wert die Bedingung:

Uw = 0,80  0,80 W/(m²K)
Rahmenkennwerte:
Rahmen

unten und seitl./oben

Abstandhalter

Thermix

Uf [W/(m²K)]
Breite [mm]

0,74
127

Ψg [W/(mK)]

0,036

4

3-voudig dichtingsysteem

Intelligent dichtingsysteem met 3 rondomlopende,
speciale dichtingen voor de beste grip, extreme
dichting, lichte sluitdruk en verbeterde geluidsisolatie.

Passivhaus spezifische Auflagen:
Die Passivhauseignung wurde nur mit dem o.g. Abstandhalter geprüft; andere Abstandhalter,
vor allem solche aus Aluminium, führen zu wesentlich höheren Wärmeverlusten.

Passivhaus-Einbausituationen:
Einschließlich Einbauwärmebrücken erfüllt das Fenster

5

Uw,eingebaut  0,85 W/(m²K),
wenn die im zugehörigen Bericht dokumentierten Einbaudetails des Fensters in Passivhaus geeignete Wandaufbauten (Wärmedämmverbundsystem, Holzbaufassade und Betonschalungsstein) eingehalten werden.

Das Zertifikat ist wie folgt zu verwenden:

1

PASSIV
HAUS
geeignete
KOMPONENTE

Ψg = 0,036 W/(mK)

Dr. Wolfgang Feist

Breite = 127 mm

Fensterrahmen:
Uf = 0,74 W/(m²K)

68/80mm-proﬁel
van blindkader en vleugel

Raamproﬁel in compacte, meerlagige
sandwich-constructie volgens gepatenteerde
ewitherm-technologie

Aluminium verbindingsschaal
met bijkomende isolatie

De grondstof aluminium is enorm licht, duurzaam en
weersbestendig. Deze constructie is diffusieopen en
beschikt over uiterst stabiele hoekverbindingen.

6

Binnenaanzicht

Harmonisch binnenaanzicht met lichtjes afgeschuind,
glad vleugelkader.

Ramen

Deuren

Vertrouwen

PASSIEFHUIS
ALUMINIUM

HOUTEN RAAM

PASSIEFHUIS
ALUMINIUM

92 mm

HOUTEN RAAM

WIN68

1

WIN80
THERMO
PLUS
INTEGR
AL

80 mm
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MET STIJL
EN VEEL CHARME
KLEINHOUTEN,
SIERPROFIELEN EN MEER.
Met ewitherm® kleinhouten schenkt u uw
gevel en huis een typisch karakter. Onze
kleinhouten zijn verkrijgbaar in verschillende
soorten, breedtes en vormen, uit hout of
metaal. U heeft de keuze tussen echte
glasdelende
kleinhouten,
opgezette
kleinhouten met afstandhouder tussen
de glasschijven, voorzet-kleinhouten met
glasafstand en kleinhouten tussen de
glasschijven.

Voorzet-kleinhouten
kleinhoutvarianten
Alle kleinhouten zijn
in dezelfde houten
oppervlak-ken en
passende lakken en
vernissen verkrijgbaar,
metalen kleinhouten in
verschillende houtdecors
en kleuren.

Kleinhout-voorzetraam

26 mm glad

„Echte“ glasdelende kleinhouten
Geproﬁleerde glasdelende
kleinhouten

Gladde glasdelende
kleinhouten

52 mm geproﬁleerd
(of 78 mm geproﬁleerd)

52 mm glad
(of 78 mm glad)

zonder kleinhouten

Naar buitendraaiende ramen
Ook de naar
buiten-draaiende ramen zijn
opnieuw populair en in
verschillende varianten
verkrijgbaar.

met kleinhouten

Tijdloos, elegant en waardevol
De optische verfraaiïng met glasdelende of
opgezette kleinhouten maakt uw huis niet alleen
mooier, ze verhoogt ook de waarde van uw
woning.

Ramen

Opgezette kleinhouten met afstandshouder
20° kleinhouten

45° kleinhouten

geproﬁleerde kleinhouten

26 mm glad
(32 mm of 40 mm glad)

32 mm glad
(21 mm glad 30°)

32 mm geproﬁleerd

Deuren

Vertrouwen

Houdbare verbindingen
Net zo stevig als onze ramen
in de hoeken verbonden zijn,
zo stevig zijn de verbindingen
van de kleinhouten aan de
kruispunten of aan de kaders
door de befaamde “deuvel/
plugtechniek”.

Metalen kleinhouten tussen de glasschijven
geproﬁleerde metalen
kleinhouten

gladde metalen
kleinhouten

afgeschuinde metalen
kleinhouten

Kleinhoutvarianten
De kleinhouten tussen
de glasschijven zijn in
verschillende kleuren
verkrijgbaar.
geproﬁleerd 18 mm
(26 mm/45mm)

metalen kleinhouten
hoekig 8 mm

metalen kleinhouten
geproﬁleerd

Ramen voor monumentenzorg
De hoge eisen bij ramen voor renovatie worden in bijzonder door
sierproﬁelen, kapitelen en versierde slaglijsten stijlvol en in detail
vervuld. Het ewitherm® raamsysteem voor monumentenzorg
biedt hier een groot aanbod qua vormgeving en vele
uitvoeringsmogelijkheden.
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GROOTSE VARIANTEN
Een wijdse blik met een positieve energiebalans
Grote raamoppervlakken, terraselementen en balkondeuren
zijn weloverwogen investeringen. Licht en klaarheid stromen
door uw woning en u bent nog een stuk dichter bij de natuur.
Het ewitherm®-systeem biedt een grote keuze aan vormen,
kleuren en mogelijkheden. Alle terraselementen zijn met het
ewitherm®-veiligheids-comfort-beslag en ons hoogwaardige
warmte-isolatieglas uitgerust.

Met weerbestendige tocht-dichting

Lage dorpel dankzij de

in de dorpel.

nauwelijks 24 mm hoge
comfortdorpel – daardoor
zonder barrières en
uiterst geschikt voor

Eenvleugelige bodemelementen,
vast of opendraaiend.

rolstoelgebruikers.

Ramen

Deuren

Vertrouwen

VIER FUNCTIONELE ELEMENTEN MET COMFORT
Door grote raamoppervlakken
in de zuidelijke gevel van uw
woning te plaatsen wint u enorm
aan zonne-energie. Met ons
warmte-isolatieglas wint u meer
energie dan er verloren gaat. Uw
energieverbruik ziet er beter uit
door verminderde stookkosten.
Hef-schuif-elementen 2-delig
(ook 3- of 4-delig verkrijgbaar)

Schuif-vouw-elementen
3-delig (tot 6-delig verkrijgbaar)

Parallel-schuif-kip-elementen,
2- of 3-delig

Bodem elementen,
vanaf 1 vleugel
verkrijgbaarin vaste of
opendraaiende uitvoering.
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GREEPVAST?
Raamkrukken naar
ieders smaak
Vervolledig uw ewitherm® houten ramen met
hoogwaardige en edele raamkrukken. Kies
uit edelstaal, mat, glanzend, bronskleurig of
wit de passende raamkruk, afgestemd op de
houtsoort en de oppervlakkenbehandeling,
afsluitbaar of met drukknop en in verschillende
designs, van modern tot klassiek.

WF711

WF714

WF715

WF729

WF731

WF734

WF735

WF771

WF776

WF745

WF739

WF744

WF750

WF751

WF756

WF749

WF757

WF760

WF719

WF767
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ZICHTWERING
Met edele sierbeglazing
Wij bieden u een keuze uit verschillende
decoratieve sierbeglazingen. Hetzij als
doelmatige zichtwering of als ﬁguurglas in
ramen of voordeur. U heeft de keuze uit 16
verschillende glassoorten.

Ijsbloem

WF741

Chinchilla brons

WF781

Chinchilla wit

Altdeutsch K

Gotiek wit

Masterpoint

Ornament 178

Ornament 187

Ornament 504

Ornament 523

Pave

Satina grijs

Punto

Romberti wit

WF786

Mastercarré

Satina
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MODERNE ROLLUIKEN
Daarmee krijgt u waar voor uw geld!
Een goed rolluik moet aan weer en wind kunnen weerstaan en tegelijkertijd zijn steentje
bijdragen qua warmte-isolatie. Aluminium rolluiken van Alulux zijn echte multi-talenten en
bieden bescherming op meer dan één gebied.
Uw deskundig ewitherm-adviseur zal u met plezier correct en met de nodige kennis van zaken
de inbouwmogelijkheid van opbouw- en inbouwrolluiken toelichten.

Opbouwrolluiken

9 argumenten voor
kwaliteitsrolluiken
uit aluminium:

warmte/koudebescherming

motor voor zonneof accuaandrijving

geluidsisolatie

insectenbescherming
(optioneel)

verhoogde energiebesparing
inbraakpreventie

De opbouwrolluiken van het
merk VARIMAX zijn een veilige
investering voor de toekomst.
Zij zijn geschikt voor elke
façade en bouwstijl en spreken
aan door hun duidelijke
vormgeving.

FORMADO beschikt over
een overtuigend veelvoud
aan modellen. De typische
strenggeperste rolluikkasten
van dit merk zijn verkrijgbaar in
talijke montagevarianten en in
een grote RAL-kleurkeuze.

De opbouwrolluiken van
het merk PROTERMA zijn
bijzonder zuinig. Deze rolluiken
worden samen met de
buitenwand bepleisterd en zijn
hierdoor niet zichtbaar op de
buitengevel.

Naar keuze aan de dagkant of
op het muurwerk te monteren.

De karakteristieke ronde
rolluikkasten zijn eenvoudig te
onderhouden en reinigen.

PROTERMA is daarenboven een
echt energiebesparend rolluik.

weersbestendigheid zonnebescherming

*uitrusting tegen
meerprijs en
modelafhankelijk
zichtbescherming
COMFORT
VEILIGHEID
KWALTITEIT

Ramen

Deuren

Vertrouwen

Opzetrolluiken

Het TANDEMA-merksysteem
De rolluik-opzetkasten worden via een adapterprofiel
rechtstreeks met het raam verbonden. Hierna wordt de
kast bovenop het raam bevestigd en samen met het raam
ingebouwd..
De opzetkast wordt vervaardigd uit geëxtrudeerd
kunststof, de zijdelen uit kunststof spuitgietsel. Een
aluminium uitvoering volgens RAL-kleur of Renolit-folie is
mogelijk tegen meerprijs.

Het ENERGOO-merksysteem
ENERGOO is een bijzonder robuust nieuwbouw-kastsysteem
dat verkrijgbaar is in 4 verschillende groottes. Het worden
samen met het raam in één keer gemonteerd. Het
aansluitingsbereik met het raam is indrukwekkend dicht
ter voorkoming van onnodig warmteverlies. ENERGOO
is zowel met controle-systeem aan de binnenzijde als in
gesloten uitvoering met controle-systeem aan de buitenzijde
verkrijgbaar.
Het systeem is complementeerbaar met insectenroosters, die
snel en eenvoudig nagemonteerd kunnen worden.
Het gebruik van verschillende pleisterwerkplaten maakt van
ENERGOO een echt allround-systeem voor quasi alle
wanddiktes. Een bijkomend voordeel is dat ze zowel
binnen als buiten bepleister- en bekleedbaar zijn. De
basisisolatiewaarde van dit systeem bedraagt U=0,76 W/m²K.

ENERGOO RO -systeem
(kamerzijde open, controle-systeem gesloten) .

ENERGOO RG-systeem
(kamerzijde gesloten, controle-systeem open)
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VELE GOEDE REDENEN VOOR ONZE HOUTEN RAMEN
Klaar voor de toekomst
Al naargelang het systeem worden de energetische eisen van
morgen vervuld (EnEv 2009/2012).

Hoog-isolerend
Goede warmte-isolatiewaarden door inzet van 2- en 3-voudige
beglazing samen met een diepe glassponning.

Efﬁciënt
Goede warmte-isolatiewaarden door thermisch onderbroken
regenlijstsysteem – geen warmtebruggen.

Stabiel
Volledige achterverluchting bij de enorm stabiele en optisch
mooie wateraﬂooplijsten. Dit ter voorkoming van vochtophoping.

Intelligent
Intelligent dichtingssyteem met 2 rondomlopende speciale
dichtingen voor een extreme afdichting, lichte sluitdruk en
verbeterde geluidsisolatie.

Gepatenteerd
Hoogste stevigheid van de kader- en vleugelhoeken door de
gepatenteerde ribbelfreestechniek.

Veilig
Hogere veiligheid en uittilbeveiliging door meervoudige
verschroeving met grote 30 mm design sluitstukken.

Perfect
Uitgelezen houtsoorten incl. het hightech-hout Accoya, hoogwaardig
gelamineerde & laagverlijmde kanteltechnologie alsook uitstekende
oppervlaktekwaliteit dankzij de speciale ﬁjnschaaf-technologie en de
modernste lak- & kleurtechnologieën.

Fraai en onderhoudsvriendelijk
Mooier binnenaanzicht door een glaslijst met schaduwvoeg.
Onderhoudsvriendelijk door de gladde glaslatten.

Wij danken onze partners en leveranciers voor de vriendelijke ter beschikkingstelling van beeldmateriaal
Haake Huit: p. 6-7,12-13, 18-19 MACO: p.16-17, Alulux: p.36-37, SystemTechniek Weser-Ems: p.13
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VERTROUWEN IN PRESTATIE EN SERVICE
Kwaliteitsmanagement
De strikte naleving van het kwaliteitsmanagement door de
inzet van uitgezochte, hoogwaardige materialen en onderdelen,
hoogmoderne computergestuurde nauwkeurige productie, de inzet
van gepatenteerde spitstechnologie, de permanente scholing en
verdere ontwikkeling, onze eigen en onafhankelijke kwaliteitstesten
enz. bewijzen de welbekende kwaliteitskeurmerken (zie p.8-9). Wij
ontwikkelen ons productsysteem en onze know-how i.s.m. ervaren
collega’s uit de industrie en ambachten om onze partners de hoogst
aantoonbare productkwaliteit en gebruiksvoordelen aan te kunnen
bieden.

Offertes en overleg
Wij hechten grote waarde aan een competent overleg en een correcte
offerteopmaak. ewitherm® partners zijn goed opgeleide professionals die steeds op de hoogte zijn van de allernieuwste
ontwikkelingen.

Opmeet- en montageservice
Een exacte opmeting en een vakkundige montage volgens de regels
van de kunst zijn voor ewitherm® partners van het grootste belang.

Leveringsdienst
De bevestigde leveringstermijnen van complete bestellingen worden
steeds gerespecteerd. Een perfecte logistiek en de kartonnen
verpakking van de elementen garanderen een feilloos transport
zonder beschadiging zodat uw ramen en deuren in de beste kwaliteit
bij u geleverd worden.

Garantie
Wij verbinden ons tot een garantie van 10 jaar vanaf levering op de
feilloze materiaalkwaliteit van onze ramen en voordeuren. Gebreken die
te wijten zijn aan slechte materiaalkwaliteit of fabricagefouten zullen
gratis vervangen, hersteld of bijgewerkt worden volgens de regels van
de kunst. Verregaande eisen worden uitgesloten. Voorwaarde hiervoor
is een vakkundige plaatsing van de elementen volgens de regels van de
kunst zoals omschreven in onze montagehandleiding. Onderhouds- en
instelwerkzaamheden zijn van deze garantie uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze brochure wordt
uitgegeven door:
Winter Holzbau GmbH
Bahnhofstr.54
27321 Thedinghausen

Deze catalogus is vanaf heden geldig.Hij werd met de grootste zorg samengesteld. Toch
zijn eventuele fouten niet uitgesloten. Vermelde technische waarden zijn labowaarden.
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken, zowel door kleurafwijkingen bij druk als door
speciﬁeke houteigenschappen en zijn dus niet bindend. Onder voorbehoud van technische
veranderingen. Wij kunnen er ons niet toe verplichten om afgebeelde en
omschreven producten gedurende de geldigheidstermijn van deze brochure aan te bieden.

Concept en layout:
Werbeagentur
DAS WEISSE HAUS GmbH
Karl-Schiller-Str. 4a
26209 Hatten (Oldb.)
www.dasweissehaus.com
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PERFECTE INBOUW EN SERVICE
Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, neem contact op met ons als ewitherm®-partner.
Wij informeren u, komen bij u thuis, doen opmeting en maken u een gedetailleerde offerte,
rekening houdend met uw wensen.

De montage door ons gekwaliﬁceerd personeel verzekert u een correct functioneren en een
lang leven van uw ramen en deuren.

Bewust leven met ramen & deuren

DWH P100410

Uw ewitherm® vakhandelaar:

