Sorpetaler
Het ‘Altbau’ kozijn
Roedes

De voordelen van een nieuw kozijn verwerkt in een vakkundig samengesteld kozijn met klassieke details en uitstraling!
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Van deze kozijnen droomt uw huis...

D OORDACHT TOT IN HET KLEINSTE D ETAIL
Meerdere Lagen lak

Zeker is zeker

Drie uit één

Na het afdichten van het cappilaire
kopshout van de losse delen wordt de
oppervlakte-afwerking in stappen opgebouwd;

U kunt Sorpentaler kozijnen geheel naar
uw idee van zekerheid laten samen stellen. Standaard krijgt U al
kozijnen met het safety-standaard-pakket met 2 veilige sluitingen die niet makelijk geforceerd kunnen worden.

Standaard gebruikt Sorpetaler
hout dat in 3 lagen verlijmd is.
Hierdoor zijn de ramen stabieler en kromtrekken wordt voorkomen.

Eerst worden de ramen gedompeld zodat de verf tot in het hout doordringt, bij
de volgende dompeling worden de poriën gedicht en met de laklaag blijvend
gesloten.
Het grote voordeel: aantoonbaar minder
onderhoud door optimale hechting.

Wij bouwen de benodigde onderdelen
voor alarm installaties af fabriek in, zodat die in het werk alleen nog aangesloten hoeven te worden. het electronische
open/dicht melding systeem van Sorpetaler heeft tevens de mogelijkheid de
aansturing van rolluiken, jalouzien En
zelfs verwarming integraal te programmeren.

Compleet geleverd
Onderdelen zoals binnenbekleding,
deklijsten enz. worden bij Sorpetaler
kozijnen fabrieksmatig aangebracht.
De winst: minder montage tijd op de
bouwplaats, oppervlakte bescherming
op het hele element (zoals bijv. bij een
rolluik geleiding), is gewaarborgd.

Vakkundig
Uitgevoerd
Goed afgedicht
Zo beschermd Sorpetaler de kozijnen:
De afgeronde constructie voegen bij
de kopse aansluiting worden middels
een extra sealing gesloten.
Uw voordeel: een langere levensduur
omdat er geen water in de aansluiting
binnen kan dringen.

Oppervlak blijft mooi glad
Bij ons worden de glaslatten met spijkers blind
bevestigd, hierdoor is het spijkergat niet zichtbaar. De afdichting wordt handmatig glad en
strak aangebracht.

De oppervlakte-kwaliteit wordt
verhoogd, terwijl er toch optimaal met de de grondstof kan
worden gewerkt.

Naar uw wens kunnen we deze rondom
de vleugel toepassen tot de duitse norm
WK-klasse 2. Natuurlijk kan er naar
wens tevens veiligheids-, braakwerendof welk ander glas van uw keuze worden
geplaatst.

Ve i l i g h e i d s b e slag met verbeterde sluitnok, kan conform het politie keurmerk
(zie detail) worden aangebracht.

Een
bewezen
constructie,
de
Sorpetaler kruisroedes worden
met
drevels in de
vleugel
vastgezet,
de kruising
van de roedes wordt traditioneel halfhouts in gekeept. Voordeel de kruisroedes zijn vast met het raam verbonden.
Ook na jaren lang gebruik behouden ze
hun exacte plaats.

Kopshout beschermt

Het standaard in het opdek verwerkte tochtkader zorgt voor een goede aanslag tegen het
kozijn en extra afdichting.

Het kopshout word met hars geseald, daarbij worden tevens gevoelige plaatsen (bijv. onder kanten
(2) van onderdelen zoals “altbau” lijsten en rolluik
geleidingen) met deze hars behandeld.

Al met al een perfecte uitstraling van uw kozijn!

Bouwvocht kan niet meer worden opgenomen , het
voordeel; verkleuring wordt uitgesloten!

Sorpetaler heeft continu aandacht voor het verlagen van de
belasting voor het milieu om
deze tot een minimum te beperken.

Isolatieglas
Standaard worden de ramen met HR++
beglazing K-waarde 1.1 W/m2 geleverd.
Dit levert een forse besparing op energie gebruik, een
hoog reneament en minder
belasting voor het
mileu.
Daarbij merkt u
ook een verbetering van het
wooncomfort.
Naar wens kan
verbeterd
HR++
glas toegepast worden
Met een thermisch gescheiden
rand verbinding. De daarbij toegepaste zwart of RVS ommantelde
kunststof zorgt voor een duidelijk beter isolatie, Het binnenglas bljft
nog warmer, dus u bespaart nog meer!

Dit profiel beschermt
Sorpetaler heeft in eigen beheer een thermisch gescheiden onderdorpel - proﬁel
ontwikkeld, hiermee heeft u een optimale
bescherming voor de onderdorpel en voorkomen we condensvorming in de sponningen.
Dit alles draagt bij aan de hoge levensduur
van Uw kozijnen.

