Warmte-isolerend zes-kamer-profiel
met thermomodules in de funktionele
kamers | D.m.v. een extreem stabiele
GVK-profielkern* vervalt bij 90 % van alle
toepassingen de staalversterking. Zo behaaldt het middenafdichtingssysteem zelfs
meetwaarden van max. Uf, BW = 0,8 W/m2K,
het geen overeenkomt met de waardes
van passiefhuizen.

Bespaar hoge stookkosten.
Met de nieuwe HBI-kunstoframen
met de energie-efficiëntieklasse A.
Drievoudige beglazing met Ug = 0,5 W m2K |
Glas met warmte-isolerende coatings en edelgas gevulde glasspouwen geven aan het gehele kozijn een in zijn klasse unieke Uw-waarde
van 0,73 W/m2K.
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Basisveiligheid [BS]
Veiligheidsbeslag [WK 2]

Basisveiligheid | Twee extra beveiligde
raamhoeken en een rondom verlopende
vergrendeling d.m.v. paddestoelnokken zijn bij
het merkbeslag Siegenia-Aubi Titan AF reeds
in de basisuitvoering. Veiligheidsbeslag WK 2
optioneel.

Middendichting
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Eigenschappen
HBI.ENERGY 3000

HBI ramen + deuren. Altijd een lichtpunt.

GVK-profielkern* | Een profielkern van het
hightech-materiaal RAU-FIPRO® geeft de HBIkunststofkozijnen ook zonder staalversterking een
uitstekende stabiliteit. De tot nu toe onvermijdbare
warmte-bruggen door het staal zijn verleden tijd.

HBI.Energy 1000

HBI.Energy 2000

HBI.Energy 3000

Uw-waarde = 1,27 W/m K

Uw-waarde = 0,92 W/m K

Uw-waarde = 0,73 W/m K

vijf-kamer-profiel Rehau
Brillant met staalprofielen,
70 mm bouwdiepte,
2-bladige beglazing met
RVS-Afstandhouders
(Ug = 1,1 W/m2K)

glasvezelversterkt zes-kamerprofiel Rehau Geneo MD
(zonder extra isolatievoorzieningen), 86 mm bouwdiepte,
3-bladige beglazing
(Ug = 0,6 W/m2K)

glasvezelversterkt zes-kamerprofiel Rehau Geneo MD plus
(met geïntegreerde thermomodulen), 86 mm bouwdiepte,
3-bladige beglazing met
RVS-Afstandhouders
(Ug = 0,5 W/m2K)
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86 mm bouwdiepte | Zelfs ook zonder extra
isolatievoorzieningen wordt een Uf-waarde van
1,0 W/m2K bereikt. HBI-kunststofkozijnen met
GVK-profielkern* zijn daarom bij uitstek geschikt voor
huizen met een laag energieverbruik en voor
de energiebewuste renovatie van oude gebouwen.

standaarduitrusting HBI.ENERGY 3000
* GVK = glasvezelversterkte kunststof

Middendichting standaard | Drie rondom verlopende afdichtniveaus met twee aanslagdichtingen
en extra middendichtingen zorgen voor optimale
isolatie-eigenschappen, uitstekende geluidsisolatie
en duurzame dichtheid.

Warme randverbinding | Afstandhouders van
RVS of kunststof zijn slechts iets duurder dan afstandhouders van aluminium. De energiebesparing
is in vergelijking echter ongeveer 10  %. Daarnaast
wordt het probleem van condensaatvorming op de
glasplaat boven de glaslat verminderd.

		 Voor meer informatie over onze ramen en voordeuren kunt u terecht bij uw lokale HBI-partner:

DCKS 6/13/2 – Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Technische wijzigingen, vergissingen en modelwijzigingen voorbehouden. Aanbod vrijblijvend.

