De aluminium ramen en deuren van
Building Windows zijn echt hedendaagse
producten die voldoen aan de strengste
eisen van bouwheer én architect. We
beschikken bovendien over het CE-label.
Ontdek verder onze elegante aluminium
reeks die standaard is voorzien van
drie kamers die van elkaar gescheiden
worden door een thermische brug van
24 mm. Dit om de isolatie te optimaliseren
en condensvorming te vermijden. Ons
aluminium schrijnwerk is verkrijgbaar in
alle RAL-kleuren, bicolor combinaties en
een uitgebreid structuurlak assortiment.
Het profiel heeft een inbouwdiepte van
74 mm met een effen, strakke look.
Bedrijfsgebouwen in Anzegem

10 jaar garantie op alle lakwerk
LAKKEN
Elektrostatische “Powder Coating”: volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare
RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
Metallic Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak
Life Colours: matte structuurlakken
Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal, dat verouderd is door de tijd, reproduceert
Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de ‘look’ van een anodisatieproces

ANODISATIE
Enkel in natuurkleur met het kwaliteitslabel E.W.A.A./EURAS-QUALANOD

Building Windows is een gezond en stabiel
bedrijf dat u garantie biedt voor de toekomst.
We zijn al meer dan 30 jaar gespecialiseerd
in de productie van ramen en deuren. Sinds
enkele jaren, door de opkomst van thermisch
onderbroken Aluminium profielen zijn wij ook
begonnen met een Aluminium raamproductie.
Deze hoogkwalitatieve genormeerde profielreeks kan aangeboden worden in een waaier van
RAL-kleuren, structuur- en metaal-laksoorten.
Door de vooruitdenkende werkwijze van zijn
medewerkers is Building Windows de grootste
producent van Aliplast Aluminium ramen van
België geworden. Dagelijks maken we nu meer
dan 150 ramen, deuren, schuiframen, verandadaken en muggenramen die met de grootste
zorg bij u thuis geleverd worden.
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Pivoterende ramen

Pivoterende ramen

Vaste ramen voor dubbele beglazing

Vaste ramen voor dubbele beglazing

Vaste ramen voor dubbele beglazing

Vaste ramen voor dubbele beglazing
Draairamen; enkel – of dubbel opendraaiend met
mogelijkheid tot kipstand - kierstand

Draairamen; enkel - of dubbel opendraaiend met
mogelijkheid tot kipstand - kierstand

Voor scheiding van terras en woonruimte in
woningen en appartementen

Draairamen; enkel - of dubbel opendraaiend met
mogelijkheid tot kipstand - kierstand

Draairamen; enkel - of dubbel opendraaiend met
mogelijkheid tot kipstand - kierstand

Voor scheiding van terras en woonruimte in
woningen en appartementen

Mogelijke draairichtingen: binnenopendraaiend

Mogelijke draairichtingen: binnenopendraaiend

Scheidingsconstructies voor veranda’s en het
creëren van een ruime doorgang

Scheidingsconstructies voor veranda’s en het
creëren van een ruime doorgang

Mogelijke draairichtingen: binnenopendraaiend

Mogelijke draairichtingen: binnenopendraaiend

Opdekdeuren zowel enkel - als dubbel opendraaiend

Opdekdeuren zowel enkel - als dubbel opendraaiend

Standaard 5-puntslot / sluitlat in één stuk

Standaard 5-puntslot / sluitlat in één stuk
Extra versteviging mogelijk
Max. glasdikte 38 mm

Opdekdeuren zowel enkel -als dubbel opendraaiend

Opdekdeuren zowel enkel - als dubbel opendraaiend

Vleugeloverdekkende deuren - binnendraaiend

Vleugeloverdekkende deuren - binnendraaiend

Extra versteviging mogelijk

Vleugeloverdekkende deuren - binnendraaiend

Vleugeloverdekkende deuren - binnendraaiend

Onzichtbaar beslag mogelijk

Onzichtbaar beslag mogelijk

Max. glasdikte 28 mm

Onzichtbaar beslag mogelijk

Onzichtbaar beslag mogelijk

Max. glasdikte 74 mm

Max. glasdikte 29 mm

Max. glasdikte 50 mm

Max. glasdikte 50 mm

Vleugeldiepte 99 mm

Vleugeldiepte 65 mm

Vleugeldiepte 74 mm

Vleugeldiepte 74 mm

PRESTATIENIVEAU

PRESTATIENIVEAU

PRESTATIENIVEAU

PRESTATIENIVEAU

PRESTATIENIVEAU

PRESTATIENIVEAU

Warmtedoorgangscoëfficiënt
EF: 2.20 W/m2 K < Uf < 3.57 W/m2 K*

Warmtedoorgangscoëfficiënt
EFi: 1.79 W/m2 K < Uf < 2.02 W/m2 K*

Warmtedoorgangscoëfficiënt
TOT 0.81 W/m2 K*

Warmtedoorgangscoëfficiënt
2.38 W/m2 K < Uf < 3.01 W/m2 K*

Warmtedoorgangscoëfficiënt
2.97 W/m2 K < Uf < 5.85 W/m2 K*

Warmtedoorgangscoëfficiënt
3.12 W/m2 K < Uf < 5.91 W/m2 K*

Luchtdoorlatendheid
Klasse 4 (E1200A)

Luchtdoorlatendheid
Klasse 4 (E1200A)

Luchtdoorlatendheid
Klasse 4 (NBN EN 12207)

Luchtdoorlatendheid
Klasse 4 (E12207)

Luchtdoorlatendheid
PA3

Luchtdoorlatendheid
PA3

Waterdichtheid
Klasse E1200A (NBN EN 12208)

Waterdichtheid
Klasse E1200A (NBN EN 12208)

Waterdichtheid
Klasse E900 (NBN EN 12208)

Waterdichtheid
Klasse 9A (NBN EN 12208)

Waterdichtheid
PE3

Waterdichtheid
PE3

Weerstand tegen wind
Klasse C4 (NBN EN 12210)

Weerstand tegen wind
Klasse C4 (NBN EN 12210)

Weerstand tegen wind
Klasse C4 (NBN EN 12210)

Weerstand tegen wind
Klasse 4 (NBN EN 12210)

Weerstand tegen wind
PV3

Weerstand tegen wind
PV3

	Inbraakwerendheid
Klasse 2 (NEN 5096 & ENV 1627)

	Inbraakwerendheid
Klasse 2 (NEN 5096 & ENV 1627)

* Afhankelijk van de kader-vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

* Afhankelijk van de kader-vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

	Optie Ultraglide mogelijk. Uw = 1,5 W/m2 K

	Inbraakwerendheid
Attest inbraakwerendheid SKG 99.138
* Afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)
Glas 1.0, Y 0.035 W/m2 K, 25 % AL + 75 % glas

* Afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

* Afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

* Afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

