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Profieltype

Thermische isolatie

82 mm bouwdiepte, 7-kamersysteem,
middendichting systeem (MD) met
drie dichtingen zorgt voor hogere
isolatiewaarden.

Uf van 1,3.
Ud van 1,3 tot 0,95.

Versterking

Water-, waterdichtheidsklasse
en luchtdichtheidsklasse

Gegalvaniseerd staal (galvanisatiedikte
140 g). Gesloten buisversterking
standaard voorzien van
hoekverbindingsstukken.

Waterdichtheidsklasse van 3a tot 4a.
Luchtdichtheidsklasse 3.

Kleur

Geluidsisolatie

Wit (benaderend ral 9016),
crème-wit (benaderend ral 9001)
en 55 vrij te combineren foliekleuren.

Geluidswerend volgens uitvoering
deurpaneel.

Inbraakwerend

Kwaliteit

Standaard voorzien van doorlopende
slotplaat. 3-puntslot met haken.

Klasse A (+) profiel (buitenwanddikte 3,5
mm). Hoeksterkte 20% hoger dan klasse B.
Voldoet aan de KIWA SSK1001 norm.

Beglazing

Recyclage

Vleugeloverdekkend paneel. Beglazing
volgens keuze uit Frager-catalogus.

Al onze productierest wordt gesorteerd
en gerecycleerd en in het bijzonder gaat
onze pvc-rest terug naar Veka Umwelt
waar het tot zevenmaal hergebruikt kan
worden bij het vervaardigen van
nieuwe raamprofielen.

De kwaliteitsnormen
van belorama
De ramen van belorama zijn
hoogtechnologische producten, het
resultaat van een lang R&D-proces.
State of the art over heel de lijn wat
betreft constructie (stevigheid),
kwaliteitskenmerken zoals isolatie,
water- en luchtdichtheid,
glaskwaliteit, inbraakbeveiliging,…

Maar kwaliteit vertaalt zich
ook naar de termijn, timing en
afspraken qua levering en de
organisatie zelf binnen het bedrijf.
Door een optimalisering van het
productieproces en door onze
unieke machines, is er een heel
korte doorlooptijd voor de
productie van de ramen, zodat
we voor levering zeer flexibele
termijnen kunnen hanteren.

Kwaliteit heeft ook een ecologisch
aspect: 98% van het materiaal
van de belorama-ramen is
recylcleerbaar, mede door het
gebruik van stalen versterkingen.
Daardoor is belorama reeds
voorbereid op de verstrengde
normen die Europa binnen
afzienbare tijd zal opleggen.
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