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BLYWEERT APOLLO

SYSTEEM

COATEN

Het Apollo raam- en deur system is opgebouwd uit twee kamers
wat economische oplossingen mogelijk maakt met een optimale
basiskwaliteit qua isolatiewaarde.
De omegavormige glasvezelversterkte isolatiestrips zorgen voor zeer
goede thermische isolatie van Uf > 1,93 W/m²K. Dit is afhankelijk van
de gekozen kader- en of vleugelcombinatie.
Apollo biedt interessante slanke oplossingen voor de meeste
standaard toepassingen van ramen en deuren en is zeer vlot te
verwerken.
Er is rekening gehouden met een 3-kamer oplossing voor de deurvleugel om de mogelijkheden in afmetingen te vergroten.

VLAK PROFIEL

RENOVATIE PROFIEL

inbouwdiepte

51 mm

117 mm

aanzichtbreedte

73 mm

89 mm

aanzichtbreedte
L-kader

51 mm

67 mm

sponningdiepte

22 mm

22 mm

max. glasdikte

37 mm

37 mm

x

x

Kenmerken

verdekte afwatering

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

BESLAG
De Apollo profielen zijn ontworpen met een geharmoniseerde
beslagopname. Dit geeft u een vrije keuze in type beslag, zoals
verdekt beslag waarbij er geen scharnieren in het zicht zijn.
U kunt diverse beslagonderdelen laten uitvoeren in dezelfde oppervlaktebehandeling als de profielen. Ook is een RVS uitvoering
mogelijk.

KENMERKEN
•
•
•
•

Economische oplossing
3-kamer deuroplossing
Goede isolatiewaarde van Uf > 1,93 W/m²K
KOMO kwaliteitsverklaring

Prestaties
akoustische isolatie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1
thermische isolatie (EN10077-2)
brandweerstand EN13501-2
waterdichtheid EN12208

Rw = 40 (-2;-5) dB
Uf > 1,93 W/m²K
NPD
E2000A (2000 Pa)

luchtdoorlatendheid EN12207
inbraakwerendheid NEN5096 - EN1627

4 (600 Pa)
RC2

Paumelle scharnier
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