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1 Duurzaam hardhout (Klasse 1) met hoge isolatiewaarde,
naar keuze
2 Water- en winddichtingen
3 Extra lucht- en akoestische dichting
4 Glasdikte, mogelijk tot 65 mm, diepere inbouw van het glas voor betere
thermische resultaten
5 Thermische isolatie met hoge densiteit
VAST ENKELE KADER
Totale oppervlakte raam

Ug (EN 673)
Isolatiewaarde glas met
SS Premium afstandshouder

Uf
Isolatiewaarde profiel

Uw
Isolatiewaarde raam conform EN 10077

Uw
inbouw

1 m²

0.5 W/m²K

0.71 W/m²K

0.63 W/m²K

0.69 W/m²K

2.3 m²

0.5 W/m²K

0.71 W/m²K

0.60 W/m²K

0.64 W/m²K

ENKEL DRAAIKIP

•
•

Totale oppervlakte raam

Ug (EN 673)
Isolatiewaarde glas met
warm-edge afstandshouder

Uf
Isolatiewaarde profiel

Uw
Isolatiewaarde raam conform EN 10077

Uw
inbouw

1 m²

0.5 W/m²K

0.81 W/m²K

0.69 W/m²K

0.75 W/m²K

2.3 m²

0.5 W/m²K

0.81 W/m²K

0.65 W/m²K

0.69 W/m²K

Al onze houten ramen en deuren worden op maat gemaakt.
Wij staan zelf in voor de volledige fabricatie waardoor wij zorgen voor kwaliteit, duurzaamheid,
vakmanschap, service en tevredenheid.

•
•
•

Onze houten ramen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.
Vervolgens ook verkrijgbaar in standaard en retro-uitvoering.
De ramen worden voorzien van supplementair gespoten beitslagen in dekkende RAL- en NCS-kleuren,
dit volgens de modernste spuittechniek en uitrusting.

•
•

Ons passief raam, met thermische isolatie wordt volledig geproduceerd in duurzaam hardhout (klasse 1).
De profielen kunnen een glasdikte van 65 mm aan met speciaal een diepere inbouw voor het glas
waardoor een beter thermisch resultaat wordt bekomen.

•
•

Wij richten ons op nieuwbouw- en renovatieprojecten voor de particuliere en de professionele klant.
En tot slot kunnen we zeggen dat onze ramen reeds CE gekeurd zijn.

WOODFRAMES bvba
Hontseindestraat 89
9981 Sint-Margriete
T 0032(0)9 379 81 07
F 0032(0)9 379 71 22
info@woodframes.be
www.woodframes.be

De thermische
simulaties werden
uitgevoerd door het
TCHN

Laagenergie
ramen
88
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1 Duurzaam hardhout (Klasse 1) met hoge isolatiewaarde, naar keuze
2 Water- en winddichtingen
3 Extra lucht- en akoestische dichting
4 Glasdikte, mogelijk tot 54 mm
ENKEL DRAAIKIP
Afstandshouders

Ug (EN 673)
Isolatiewaarde glas met
afstandshouder

Uf
Isolatiewaarde profiel

Uw
Isolatiewaarde raam conform EN 10077

Aluminium

0.60 W/m²K

1.34 W/m²K

1.03 W/m²K

TGI / Thermische
afstandshouders

0.60 W/m²K

1.34 W/m²K

0.93 W/m²K

Woodframes bvba

Woodframes bvba maakt houten ramen en deuren op maat.

Woodframes bvba is gespecialiseerd in de fabricatie en plaatsing van gelakte
houten ramen, deuren, poorten, luiken, orangerieën en veranda’s.

Opendraaiende, draaikip, vast, hefschuif of samengestelde ramen … Al deze types
en méér kunnen wij u aanbieden in volgende secties:
• 68 mm: mogelijkheid tot plaatsen van 3-dubbele beglazing
• 88 mm: laag-energie
• 108 mm: passief – 3-dubbele beglazing – thermisch onderbroken

We beschikken hiervoor over een ultra modern machinepark, en richten ons
op nieuwbouw- en renovatieprojecten voor de particuliere en de professionele
klant. Zo zal onze eigen plaatsingsdienst ook bijkomende hulp verzekeren met
bijvoorbeeld kraanwerken of vacuümzuigers voor grote oppervlaktes.
Vakmanschap en een doorgedreven service garanderen we, net als de
kwaliteitsvolle en bijzonder duurzame houtsoorten waarvoor we kiezen: Padouck,
Afrormosia en Afzelia. Andere houtsoorten zijn op aanvraag.
We delen graag onze jarenlange ervaring om u de verschillende textuur,
glans, kleur en patronen van de verscheidene houtsoorten te laten
ontdekken om zo het beoogde karakter van elk gebouw of interieur nog
beter te benadrukken.

WOODFRAMES bvba
Hontseindestraat 89
9981 Sint-Margriete
T 0032(0)9 379 81 07
F 0032(0)9 379 71 22
info@woodframes.be
www.woodframes.be

De secties 68 / 88 mm zijn vervolgens verkrijgbaar in:
• Standaard-uitvoering (15° schuin) (met of zonder voegontduikingen)
• Retro-uitvoering
• Mastiek-uitvoering (35° schuin)
Indien gewenst kan gekozen worden voor het lakken van de ramen en deuren.
De ramen en deuren worden voorzien van supplementair gespoten beitslagen
in transparante of dekkende RAL- en NCS-kleuren, dit volgens de modernste
spuittechniek en uitrusting.
Al onze ramen en deuren zijn steeds standaard voorzien van inbraakwerend beslag.

