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B45 - B45H
De perfecte schuifdeur

Om aan de vraag van openschuivende deuren te beantwoorden, heeft de firma Van Beveren Aluminium twee systemen
ontworpen die uiterlijk op elkaar gelijken, maar over heel specifieke verschillen beschikken.
De B45 H dankt haar eigenheid aan het feit dat ze kan worden verwerkt als een tweerail of drierail schuif- en hefschuifraam.
Het gewenste uitzicht van de vaste delen kan worden bekomen door plaatsing van het glas direct in het vaste kader of door
gebruik te maken van een vaste inzetvleugel. Voor de openingswijzen kunnen twee-, drie- vier, of zesdelige combinaties
uitgevoerd worden.
Loopwerk :
Inox loopwiel op kogellagers
Loopvlak :
Inox rail, geklemd in het vast kader profiel
Onderbreking : De thermische onderbreking wordt gerealiseerd met glasvezelversterke
polyamidestrippen van 18.6 mm (kader) en 14.6 mm (schuiframen)
Kleuren :
Bovendien kan je kiezen uit de meest uiteenlopende kleurencombinaties uit het uitgebreid RAL gamma
UNICOLOR of BICOLOR, uitvoering glanzend, mat of struktuur lak, of in diverse anodisatie tinten. De
bicolor uitvoering geeft de mogelijkheid om de kleur van het raam zowel aan de binnen- als aan de
buitenzijde aan te passen volgens de wens van bouwheer of architect.

Prestaties :

Bouwdiepte raam :

Kader
Vleugel

89 mm
45 mm

Min. aanzichtbreedte

Kader
Vleugel

31,2 mm
78,2 mm

Sponningshoogte		

22 mm

Beglazing
- droge beglazing met EPDM dichtingen
- neutrale siliconen
Beslag

Haakslot of
meerpuntslot

Glasdiktes dubbele beglazing

4-31 mm

B45 – B45H

Thermische isolatie Uf
- Uw-waarde i.f.v. de gekozen kader-vleugel
kombinatie en het type beglazing
Luchtdichtheid
tot 600 Pa - Klasse 3

NBN EN 12207

Winddichtheid
tot 1600 Pa - C4

NBN EN 12210

Waterdichtheid
tot 450 Pa - 8A

NBN EN 12208

Certificaten
Inbraakwerendheid : SKG Rapport 01.172
NEN 5096 (klasse 2)
KOMO-attest ATT09.157 van 28/04/09

Voorbeeld van kombinatie met als resultaat

Raamoppervlakte D.K. :

2500 x 3000 (H*B)

Dubbele beglazing :

1.1 W/m2K

Uw = 1.87 W/m2K (*)

Afstandhouder (Warm Edge) : 0.08 W/mK

UW Constructeur
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(*) alle andere waarden van kombinatie/resultaat zijn indicatief
en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan.

Technische kenmerken :

