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Folder Ramen A5 O-Blond Fero V 08-2017.indd 1

19/09/17 14:06

DRK - Dakraam 40 x 60 cm (raamgedeelte)

DRKK - Dakraam 40 x 60 cm (raamgedeelte)

Onze dakramen met hun slanke profielen en typische gebogen vorm, kunnen een uitgesproken
esthetische meerwaarde zijn voor uw klassieke woning. Perfect te combineren met zowel pannen
als leien maar evengoed in een rieten dak.
Wij richten ons op klanten die aandacht hebben voor details en die waken over het authentieke
karakter van hun woning. Wie een hoeve uit de 17de eeuw gaat renoveren of een huis bouwt in ware
pastorijstijl en secuur zijn bouwmaterialen uitzoekt, wil geen traditioneel dakraam plaatsen. Onze
dakramen zijn dan een verrijking voor uw gekozen bouwstijl.
Door de ontdubbeling, thermische onderbreking, isolatie en het HR++ glas, bekomen wij een totale
U-waarde van 1.36 tot 1.54 W/m²K, waardoor onze dakramen perfect toepasbaar zijn in nieuwbouw.
Net als bij de historische dakramen zijn deze te openen met een uitzetijzer (steker) in 5 standen,
waaronder een verluchtingsstand.
Wij bieden een totaal van elf verschillende modellen aan, variërend van 36x40 tot 72x112 cm. Met
verschillende glasindeling en een rechte of gebogen bovenzijde.
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Plaatsingsklaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt.
Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek).
Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating.
Inox (RVS) scharnier.
In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker).
Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde
geïsoleerde frame en thermische onderbreking.
Gelaagd hoogrendementsglas: k1.1
Uw waarde dakraam: 1.55w/²mk
Afmetingen verpakking: 90 x 65 x 18
Geschikt voor alle soorten dakbedekkingen.
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Plaatsingsklaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt.
Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek).
Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating.
Inox (RVS) scharnier.
In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker).
Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde
geïsoleerde frame en thermische onderbreking.
Gelaagd hoogrendementsglas: k1.1
Uw waarde dakraam: 1.55w/²mk
Afmetingen verpakking: 90 x 65 x 18
Geschikt voor alle soorten dakbedekkingen.

Wij zijn reeds jarenlang op de markt en kunnen nog steeds met fierheid vertellen dat onze dakramen
volledig in België geproduceerd worden.
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DRKR - Dakraam 44 x 60 cm (raamgedeelte)
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Plaatsingsklaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt.
Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek).
Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating.
Inox (RVS) scharnier.
In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker).
Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde
frame en thermische onderbreking.
Gelaagd hoogrendementsglas: k1.1
Uw waarde dakraam: 1.55w/²mk
Afmetingen verpakking: 90 x 65 x 18
Geschikt voor alle soorten dakbedekkingen.

DRKRK - Dakraam 44 x 60 cm (raamgedeelte)
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Plaatsingsklaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt.
Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek).
Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating.
Inox (RVS) scharnier.
In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker).
Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde
frame en thermische onderbreking.
Gelaagd hoogrendementsglas: k1.1
Uw waarde dakraam: 1.55w/²mk
Afmetingen verpakking: 90 x 65 x 18
Geschikt voor alle soorten dakbedekkingen.
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DRPM - Dakraam 60 x 70 cm (raamgedeelte)
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Plaatsingsklaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt.
Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek).
Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating.
Inox (RVS) scharnier.
In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker).
Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde
frame en thermische onderbreking.
Gelaagd hoogrendementsglas: k1.1
Uw waarde dakraam: 1.45w/²mk
Afmetingen verpakking: 100 x 82 x 18
Geschikt voor alle soorten dakbedekkingen.

DRP - Dakraam 60 x 70 cm (raamgedeelte)
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Plaatsingsklaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt.
Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek).
Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating.
Inox (RVS) scharnier.
In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker).
Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde
frame en thermische onderbreking.
Gelaagd hoogrendementsglas: k1.1
Uw waarde dakraam: 1.45w/²mk
Afmetingen verpakking: 100 x 82 x 18
Geschikt voor alle soorten dakbedekkingen.
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DRPK - Dakraam 60 x 70 cm (raamgedeelte)
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Plaatsingsklaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt.
Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek).
Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating.
Inox (RVS) scharnier.
In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker).
Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde
frame en thermische onderbreking.
Gelaagd hoogrendementsglas: k1.1
Uw waarde dakraam: 1.45w/²mk
Afmetingen verpakking: 100 x 82 x 18
Geschikt voor alle soorten dakbedekkingen.

DRPR - Dakraam 60 x 70 cm (raamgedeelte)
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Plaatsingsklaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt.
Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek).
Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating.
Inox (RVS) scharnier.
In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker).
Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde
frame en thermische onderbreking.
Gelaagd hoogrendementsglas: k1.1
Uw waarde dakraam: 1.45w/²mk
Afmetingen verpakking: 100 x 82 x 18
Geschikt voor alle soorten dakbedekkingen.
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DRM - Dakraam 26 x 40 cm (raamgedeelte)

DRX - Dakraam 72 x 112 cm (raamgedeelte)

Modellen authentieke dakramen
DRK

40x60

DRKK 40x60

DRPM 60x70
DRP

60x70

DRPK 60x70
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Plaatsingsklaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt.
Glas vastgezet met een onderhoudsvrije stoppasta (mastiek).
Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating.
Inox (RVS) scharnier.
In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker).
Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde
frame en thermische onderbreking.
Gelaagd hoogrendementsglas: k1.1
Afmetingen verpakking: 46 x 68 x 16
Geschikt voor alle soorten dakbedekkingen.
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Plaatsingsklaar met vast
gootstuk die de montage
eenvoudig maakt.
Glas vastgezet met een
onderhoudsvrije stoppasta (mastiek) .
Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating.
Inox (RVS) scharnier.
In verschillende standen te openen d.m.v. een uitzetijzer (steker).
Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde
frame en thermische onderbreking.
Gelaagd hoogrendementsglas: k1.1
Uw waarde dakraam: 1.36 w/²mk
Afmetingen verpakking: 98 x 150 x 16,5
Geschikt voor alle soorten dakbedekkingen.

DRKR 44x60

DRPR 60x70
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DRKRK 44x60

DRM 26x40
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DRX

72x112

DRG

110x100
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Dubbel hoogrendementsglas K: 1.1
U-waarde dakraam tussen 1.36 en 1.54 (EPB)
Geïsoleerde ontdubbelde kast
Voorzien van metalen montage plaat/goot
Dubbelsluitende rubber
Inox scharnier (RVS)
Elastische stoppasta
Anti roest behandeld
Zwart gepoedercoat
Diverse standen te openen (steker)
Geschikt voor alle soorten dakbedekking
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