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Eigenschappen en voordelen

Caractéristiques et avantages

■
■
■
■
■

■ Système coulissant à lever avec profilés
étroits
■ Profondeur de construction de 167 mm
■ Épaisseur de vitrage jusqu’à 40 mm
■ Particulièrement adapté pour la fabrication
de coulissants de grandes dimensions
■ Seuil en aluminium anodisé avec coupure
thermique
■ Seuil adapté aux personnes à mobilité réduite
■ Profilés à 3 chambres offrant une bonne
isolation thermique (Uf = 1,8 W/(m²K)
■ Vaste choix de couleurs
■ Solution compatible avec le système de
capotage Top Alu

■
■

Profieldoorsnede Corona CT 70 HS

■
■

Hefschuifsysteem met smalle profielen
Inbouwdiepte van 167 mm
Glasdikte tot 40 mm
Bijzonder geschikt voor grote afmetingen
Thermisch onderbroken dorpelsysteem uit
geanodiseerd aluminium
Barrièrevrije toegang
3 kamer profielsysteem met optimale
isolatiewaarden (Uf = 1,8 W/(m²K))
Breed kleurenpalet
Compatibel met de afdeklijst Top Alu

Coupe de profilé Corona CT 70 HS

Technische specificaties Données techniques
Test Test

De nieuwe norm voor thermische isolatie
van kunststof ramen

Norm Norme

Waarde Valeur

Thermische isolatie Isolation thermique

DIN EN 12412-2

U f = 1,8 W/(m²K)

Geluidsisolatie Isolation acoustique

DIN EN ISO 140-3 (max.)

R W = 43dB

Inbraakwering Anti-effraction

DIN V ENV 1627

RC 2

Slagregendichtheid Étanchéité à l’eau

DIN EN 12208

klasse classe 8A

Luchtdoorlaatbaarheid Étanchéité à l’air

DIN EN 12207

klasse classe 4

Windbelastingweerstand Résistance au vent

DIN EN 12210

klasse classe C1/B2

La nouvelle norme d’isolation thermique
des fenêtres en PVC
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Onderdorpel keuze:
- verlaagde onderdorpel
- kunststof onderdorpel
met aluminium afdekkap.
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Parallelschuifpui
De parallelschuifpui wordt ook wel kiepschuifpui
of afstelschuifpui genoemd.
De prijs is zeer aantrekkelijk. Het is een stevig
systeem maar het kost meer handelingen in de
bediening dan bij een hefschuifpui. Over het
algemeen geldt dat hoe kleiner de schuifpui
dient te zijn, hoe vaker gekozen wordt voor de
relatief goedkope kiepschuifpui.

Bediening parallelschuifpui
Een parallelschuifpui wordt open gezet door met
de hendel de deur naar binnen te laten kiepen.
Hij valt dan in rails die aan de boven- en
onderzijde langs het vaste gedeelte lopen.
Langs deze rails kunt u vervolgens de deur open
schuiven.

Dankzij het sluithulpmechanisme kan een parallelschuifpui (psk)
met deuren tot zo'n 1,80 meter breed worden uitgevoerd.

Sluithulpmechanisme
Het sluithulpmechanisme zorgt ervoor dat ook grotere schuifpuien als kiepschuifpui
kunnen worden uitgevoerd. De prijs hiervan is namelijk lager dan de prijs van een
hefschuifpui.
Bij het sluiten van de kiepschuifpui dient de deur eerst teruggeschoven te worden,
alvorens deze vanuit de kiepstand terug te bewegen in het kozijn. Deze laatste beweging
kan op twee manieren: handmating (een parallelschuifpui zonder sluithulp mechanisme) of
mechanisch (een parallelschuifpui met sluithulp mechanisme). Als de deur groot is wordt
het dichtduwen hiervan zwaarder. Het glas is de deur maakt natuurlijk het meeste gewicht.
Daarom wordt bij grotere deuren gekozen voor een systeem met sluithulpmechanisme. Bij
het omdraaien van de hendel trekt de deur zich vanzelf in het kozijn.

Afstelschuifpui
Een Parellelschuifpui worden ook wel afstelschuifpui genoemd. De reden hiervoor is dat
het systeem na montage op meerdere manieren en in meerdere richtingen dient te worden
afgesteld alvorens deze goed functioneert. Gaat u zelf monteren, vraagt u dan om advies.
Als u wilt kunt u ons ook inschakelen voor het afstelwerk na montage. Laat u de schuifpui
door ons plaatsen dan weet u zeker dat hij ook goed gaat functioneren.

