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VOUWDEUR

Kenmerken

inbouwdiepte 72 mm

aanzichtbreedte 117 mm (kader & vleugel)

sponningdiepte 22 mm

max. glasdikte 48 mm

verdekte afwatering x

Prestaties

akoustische isolatie EN ISO 140-3; EN 
ISO 717-1

NPD

thermische isolatie (EN10077-2) Uf > 2,87 W/m²K

brandweerstand EN13501-2 NPD

waterdichtheid EN12208
9A (600 Pa)

buitendraaiend

luchtdoorlatendheid EN12207 4 (600 Pa)

inbraakwerendheid NEN5096 - EN1627 RC2

SYSTEEM

Harmonia is een geïsoleerd vouwwandsysteem waarbij alle vleugel-
elementen zijdelings – zowel volledig links als volledig rechts, of ge-
splitst – in accordeonvorm kunnen worden weggeschoven. Hierdoor 
ontstaat een volledig vrije raam-of deuropening.
Harmonia maakt transparante constructies mogelijk met vleugelaf-
metingen van max. 2900mm hoogte en max. 1000mm breedte. Het 
vleugelgewicht kan maar liefst 130kg bedragen. Speciale aandacht 
is besteed aan de slankheid van de profielcombinaties. De inklap-
bare gepatenteerde design handgrepen zorgen voor een foutloze 
en uiterst eenvoudige bediening.
Er zijn veel openingsvarianten mogelijk, waaronder uitvoeringen met 
een loopdeur. Een loopdeur is ideaal als u de doorgang frequenter 
wilt gebruiken zonder de volledige wand te hoeven openen.

ISOLATIE

Door de toepassing van dubbele EPDM dichtingen en isolatieprofie-
len die koudebruggen voorkomen wordt een sterk verbeterde 

isolatiewaarde verkregen en een hoge luchtdichtheid. Een naar 
buiten vouwwende Harmonia wand heeft in testen een unieke 
waterdichtheid tot 600 Pa bereikt en de hoogste klasse (C4) in de 
Europese normering voor luchtdoorlatendheid.

COATEN

De profielen worden gecoat met het 
Qualicoat label. Dankzij de compu-
tergestuurde verticale lakinstallatie 
en perfecte voorbehandeling bent u 
verzekerd van de hoogste kwaliteit. De 
toepassing van kleuren is onbeperkt: 
van gangbare RAL-kleuren tot de po-
pulaire structuurlakken. Uiteraard is het 
ook mogelijk om de profielen volledig 
te anodiseren.

BESLAG

In het Harmonia systeem wordt gebruik gemaakt van inbraakwe-
rende espagnoletsloten die onzichtbaar zijn weggewerkt in de 
profielen. De bediening hiervan gebeurt door middel van in-en 
uitverende designgrepen.
Alle scharnieren zijn zogenaamde slanke paumelles in de kleur 
zwart, waardoor zij niet opvallen tegen de achterliggende EPDM 
dichtingsprofielen. Loopdeurkrukken kunnen zilverkleurig, in de kleur 
van de pui gecoat, of in RVS uitgevoerd worden.

KENMERKEN

• Slanke, grote vleugelafmetingen
• Sterke vouwdeur door grote inbouwdiepte
• Design beslag
• Inbraakwerende uitvoering in zowel binnen-als buitenvouwwend
• Modulair met Blyweert ramen-en deurenserie Triton HI


