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Beskrivelse
Aluflam A+ vindues aluminiumsystem er udviklet til de krav markedet stiller, hvor teknik, design
samt funktionalitet har været målet.
Resultatet er et unikt produkt med hensyn til smalle profiler, som fungerer med skjult ramme samt
skjulte beslag, der ligger indenfor karmen ved sidehængt åbning i 90o.

Design
Den synlige del af Karm/Ramme er 54 mm, og kan leveres i 2 design, en med plan indfald, samt en
med skrå indfald, hvilket gør det muligt at få et større lysindfald.
A+ Systemet kan leveres med 2 lag eller med 3 lags glas i begge design.
Systemet kan leveres med en Karmdybde på 149 mm som muliggør montage med glas i rammen.
Aluminiumprofilerne kan leveres i pulverlakeret eller i Eloxeret overflade.
Enkelt at vedligeholde og rengøre.

Teknisk
A+ systemet har brudt kuldebro med specielt udviklede Glasfiber armeret polyamid profiler
som afleder vand/kondens og samtidig har muliggjort en 3 punkts tætning med skjult dræn i bunden
af karmen.
A+:

















Profil bredde på 54 mm, inkl. karm og ramme.
Profil dybde op til 149 mm
Kan leveres som dreje/kip eller sidehængt.
Kan leveres med åbningsbremse i greb.
Hængsler er skjult på indvendig side.
A+ kan leveres med PADK, AktivePilot Comfort løsning i beslaget.
Greb kan leveres med børnesikring, lås med nøgle eller som alm. Greb.
A+ fås i to udgaver, en for BR 15 med 2 lags glas godkendt og for BR 20 Med 3 lags glas.
U – Værdi på ned til max 0,78. for vindue i E Ref. mål. (overholder krav for BR 2020)
Stress test på beslag op til 20.000 påvirkninger.
Klassificeret til klasse 4.
Indbrudssikret.
Max. Højde er 2600 mm i bredde på max. 900 mm
Kan leveres med beslag, monteret på karmen, for udvendigt rækværk.
Max belastning for rækværk er 63 kg.
Kan leveres i EI60 udgave.

Vinduet fremstilles på ICO Certificerede Fabrik med CE‐mærkning med 20 års standard garanti.
Yderligere oplysninger rekvireres!
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