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Schaal 1:4

Stolpraam | Detail stolpraam Stijl | Vleugel – vleugel Tussendorpel | Vaste beglazing – vleugel

 |  Ramen en DeuRen Van KunSTSTof } RaamSySTeem HaBITan-SyneGo Za

DETAILDOORSNEDEN

aanslagdichting, 120 mm bouwdiepte, 
kozijn/raam terugspringend met aanslag 

HABITAN-SYNEGO ZA3)

1) HaBITan-SyneGo Za met driedubbele beglazing en warm edge  (ug-waarde 0,4 W/m2K) 
2) volgens de richtlijnen van de systeemleverancier

3) afbeelding met optionele profielcombinatie 92 Za / Z59 y 

Uf tot 1,0 W/m²K 
uw tot 0,69 W/m2K mogelijk 1)

01 Meerkamerprofiel 
in 120 mm bouwdiepte, 5 kamers in 
het kozijn, 6 kamers in de vleugel

02 Rondom versterkt 
met stalen profielen in de vleugel 
en het kozijn, met hoge wanddikten 2)

03 Twee aanslagdichtingen 
en gladde sponning 

04 Kleine aanzichtbreedten 
van slechts 119 – 137 mm zorgen 
voor een groter glasoppervlak in het 
raamelement.

05 Grote sponningdiepte van 64 mm: 
gebruik van glas met een dikte van 
30 – 51 mm mogelijk.

06 Cadmium- en loodvrije profielen 
zonder kleurstoffen, lakken of 
oplosmiddelen

07 High Definition Finishing: 
oppervlakken zijn voelbaar gladder en 
overtuigen met een hoge glansgraad.

Bespaart energie en hoge verwarmings-
kosten door moderne warmte-isolatie.

Het plus aan warmte-isolatie:  
energie-efficiënte constructie voor 
hoge isolatie met slanke profielen.

Hoge vormstabiliteit: 
zelfs raamdeuren met veel glas zijn 
enorm stabiel.

Bijzonder gemakkelijke reiniging 
zonder storende vuile randen.

Een grote lichtinval en hoge zonne-
energiewinsten verminderen het 
energieverbruik. Het welbevinden van 
de bewoners wordt verhoogd. 

Driedubbele beglazing met een grote 
totale dikte en een hoge efficiëntie  
is probleemloos mogelijk.

Recyclingmogelijkheid 
voor restanten en gedemonteerde 
raamkozijnen.

Weerbestendige, onderhoudsvrien-
delijke ramen met een ongeëvenaarde 
briljantie zien er lange tijd als nieuw uit.

PROFIJT VOOR  
EINDKLANTEN

PLUSPUNTEN VAN  
HET PROFIELSYSTEEM
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Beschikbare profielen:   Kozijn 74 Za, 92 Za   |   Raamvleugel Z 59 y
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SYSTEEMDOORSNEDE
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 |  Ramen en DeuRen Van KunSTSTof } RaamSySTeem HaBITan-SyneGo Za

DETAILDOORSNEDEN

aanslagdichting, 120 mm bouwdiepte, 
kozijn/raam terugspringend 

HABITAN-SYNEGO ZA

kozijn/raam terugspringend met  
aanslag, hout-look-verbinding

HABITAN-SYNEGO ZA | HLV

onderste detail | Raamsysteem HaBITan-SyneGo Za onderste detail | Raamsysteem HaBITan-SyneGo Za | HLV (hout-look-verbinding)

 

detail opzij | Raamsysteem HaBITan-SyneGo Za
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 |  Ramen en DeuRen Van KunSTSTof } RaamSySTeem HaBITan-SyneGo Za

aanslagdichting, 120 mm bouwdiepte, 
naar buiten draaiend met aanslag

HABITAN-SYNEGO ZA 3)

1) HaBITan-SyneGo Za met driedubbele beglazing en warm edge  (ug-waarde 0,4 W/m2K) 
2) volgens de richtlijnen van de systeemleverancier

3) afbeelding met optionele profielcombinatie 92 Zaa / T106 y Beschikbare profielen:   Kozijn 74 Zaa, 92 Zaa   |   Raamvleugel T 106 y

 
Schaal 1:2

SYSTEEMDOORSNEDE

 
Schaal 1:2

onderste detail | Raamsysteem HaBITan-SyneGo Za naar buiten draaiend

DETAILDOORSNEDE

aanslagdichting, 120 mm bouwdiepte, 
naar buiten draaiend

HABITAN-SYNEGO ZA
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Schaal 1:4

Stolpraam | Detail stolpraam Stijl | Vleugel – vleugel Tussendorpel | Vaste beglazing – vleugel

 |  Ramen en DeuRen Van KunSTSTof } RaamSySTeem HaBITan-SyneGo aD

DETAILDOORSNEDEN

 
Schaal 1:2

SYSTEEMDOORSNEDE

aanslagdichting, 80 mm bouwdiepte 
(alternatief: HaBITan-SyneGo mD)

HABITAN-SYNEGO AD 3)

1) HaBITan-SyneGo aD met driedubbele beglazing en warm edge  (ug-waarde 0,4 W/m2K) 
2) volgens de richtlijnen van de systeemleverancier

3) afbeelding met optionele profielcombinatie 82 y / Z59 y aD

Uf tot 1,0 W/m²K 
uw tot 0,69 W/m2K mogelijk 1)

01 Meerkamerprofiel 
in 80 mm bouwdiepte, 7 kamers in 
het kozijn, 6 kamers in de vleugel

02 Rondom versterkt 
met stalen profielen in de vleugel 
en het kozijn, met hoge wanddikten 2)

03 Twee aanslagdichtingen 
en gladde sponning 

04 Kleine aanzichtbreedten 
van slechts 117 mm zorgen voor 
een groter glasoppervlak in het 
raamelement.

05 Grote sponningdiepte van 64 mm: 
gebruik van glas met een dikte van 
30 – 51 mm mogelijk.

06 Cadmium- en loodvrije profielen 
zonder kleurstoffen, lakken of 
oplosmiddelen

07 High Definition Finishing: 
oppervlakken zijn voelbaar gladder en 
overtuigen met een hoge glansgraad.

Bespaart energie en hoge verwarmings-
kosten door moderne warmte-isolatie.

Het plus aan warmte-isolatie:  
energie-efficiënte constructie voor 
hoge isolatie met slanke profielen.

Hoge vormstabiliteit: 
zelfs raamdeuren met veel glas zijn 
enorm stabiel.

Bijzonder gemakkelijke reiniging 
zonder storende vuile randen.

Een grote lichtinval en hoge zonne-
energiewinsten verminderen het 
energieverbruik. Het welbevinden van 
de bewoners wordt verhoogd. 

Driedubbele beglazing met een grote 
totale dikte en een hoge efficiëntie  
is probleemloos mogelijk.

Recyclingmogelijkheid 
voor restanten en gedemonteerde 
raamkozijnen.

Weerbestendige, onderhoudsvrien-
delijke ramen met een ongeëvenaarde 
briljantie zien er lange tijd als nieuw uit.

PROFIJT VOOR  
EINDKLANTEN

PLUSPUNTEN VAN  
HET PROFIELSYSTEEM

01

01
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Beschikbare profielen:   Kozijn 72 y aD, 82 y aD   |   Raamvleugel Z 59 y, Z 86 y
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Schaal 1:2

onderste detail | Raamsysteem HaBITan-SyneGo mD

 |  Ramen en DeuRen Van KunSTSTof } RaamSySTemen HaBITan-SyneGo mD, HaBITan-Geneo mD en HaBITan-BRILLanT aD

DETAILDOORSNEDEN

onderste detail | Raamsysteem HaBITan-Brillant aDonderste detail |  Raamsysteem HaBiTan-Geneo mD

aanslagdichting, 70 mm bouwdiepte 
(alternatief: designvleugel diagonaal) 

HABITAN-BRILLANT AD 3)

middendichting, 86 mm bouwdiepte  
(alternatief: HaBITan-Geneo mD PLuS)

HABITAN-GENEO MD 3)

middendichting, 80 mm bouwdiepte  
(alternatief: HaBITan-SyneGo aD)

HABITAN-SYNEGO MD 3)
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 |  Ramen en DeuRen Van HouT } RaamSySTeem IV 115

Klassieke optiek in 115 mm bouw- 
diepte, kozijn/raam terugspringend 
met aanslag  

IV 115 

01

02

03 04

05

08

1) IV 115 met driedubbele beglazing en warm edge  (ug-waarde 0,4 W/m2K) 

06

09

10

07

07

 
Schaal 1:4
 
Schaal 1:4

Stolpraam | Detail stolpraam Stolpraam | Detail stolpraam Stijl | Vleugel – vleugelStijl | Vleugel – vleugel Tussendorpel | Vaste beglazing – vleugelTussendorpel | Vaste beglazing – vleugel

Uf tot 1,25 W/m²K 
uw tot 0,98 W/m2K möglich 1) 

(voor dichtheid 500 kg/m3)  

01 Hernieuwbare grondstof: 
positieve ecologische balans dankzij ge- 
ring energieverbruik tijdens de vervaardi- 
ging en een probleemloze verwijdering.   

02 Zware houtkwaliteiten 
worden verwerkt tot meerlaags 
gelijmde raamprofielen met een 
hoge statica en torsiestijfheid.  

03 Extreem geringe warmtegeleiding: 
de oppervlaktetemperatuur van hout 
komt overeen met die van de mens.  

04 Smalle kozijnen  
voor grote glasoppervlakken.  

05 Softline-profielranden 
zorgen voor een betere kleurhechting 
op het kozijnhout.  

06 Uiterst gelijkmatige oppervlakken 
met in water oplosbare lakken en ver-
nissen. Hoge laagdikten tot 120 my.   

07 Extra overslagdichting: 
twee omlopende afdichtingsniveaus 
met midden- en aanslagdichting.   

08 Weldorpel:  
bescherming tegen slagregen door 
fraaie profiellijst voor de waterafvoer.   

09 Sponningdiepte van 50 mm: 
geoptimaliseerd voor dubbele be-
glazing met dikten van 24 – 36 mm.   

10 Verzegeling binnen en buiten 
met uv-bestendige siliconen sluit de 
verbinding optimaal af met het glas.

DETAILDOORSNEDEDETAILDOORSNEDEN

Bespaart energie en hoge verwarmings-
kosten: hout overtuigt van nature met 
een uitstekende warmte-isolatie.  

Generaties lang milieuvriendelijk: 
de tijdens de groei van de boom aan 
het milieu onttrokken Co2 blijft in de 
houten ramen opgeslagen.  

Robuustheid en goede brandbeveili-
ging: door de hoge vormstabiliteit 
heeft hout ook een beter brandgedrag 
dan smeltende materialen.  

Aangename, natuurlijke uitstraling: 
net als het uiterlijk vormt de haptiek een 
wellnessfactor voor de bewoners.  

Aanzienlijke zonne-energiewinsten en 
een optimale benutting van het daglicht.  

Uitstekende weerbestendigheid: 
optimale langetermijn-bescherming 
tegen weersinvloeden.   

Uitstekende ontwerpmogelijkheden  
dankzij groot kleurenpalet.  
   
Verbeterde voegendichtheid: 
warmteverlies wordt vermeden en de ge-
luidsbescherming aanzienlijk verbeterd.   

Historisch detail 
voor de getrouwe weergave van de 
ramen.   

Geschikt voor multifunctioneel glas: 
optioneel kan ook driedubbel glas 
worden toegepast.  

Duurzame dichtheid: 
het vocht kan niet ongecontroleerd in 
het houten kozijn dringen. 

PROFIJT VOOR  
EINDKLANTEN

PLUSPUNTEN VAN  
HET PROFIELSYSTEEM

Schaal 1:2SYSTEEMDOORSNEDE
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Schaal 1:2

onderste detail | Raamsysteem IV 115

 |  Ramen en DeuRen Van HouT } RaamSySTeem IV 115 

DETAILDOORSNEDEN

Traditioneel gebogen optiek voor 
stijlvolle raamvleugels (optioneel)

IV 115 MET RUSTIEK PROFIEL

Klassieke optiek in 115 mm bouw-
diepte, kozijn/raam terugspringend

IV 115

onderste detail | Raamsysteem IV 115 met rustiek profiel

 

detail opzij | Raamsysteem IV 115

 

detail opzij | Raamsysteem IV 115 met rustiek profiel
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Schaal 1:4

Stolpraam | Detail stolpraam Stijl | Vleugel – vleugel Tussendorpel | Vaste beglazing – vleugel

 |  Ramen en DeuRen Van HouT } RaamSySTeem IV 80

Uf tot 1,13 W/m²K 
uw tot 0,74 W/m2K möglich 1) 

(voor dichtheid 500 kg/m3)  

01 Hernieuwbare grondstof: 
positieve ecologische balans dankzij ge- 
ring energieverbruik tijdens de vervaardi- 
ging en een probleemloze verwijdering.   

02 Zware houtkwaliteiten 
worden verwerkt tot meerlaags 
gelijmde raamprofielen met een 
hoge statica en torsiestijfheid.  

03 Extreem geringe warmtegeleiding: 
de oppervlaktetemperatuur van hout 
komt overeen met die van de mens.  

04 Smalle kozijnen  
voor grote glasoppervlakken.  

05 Softline-profielranden 
zorgen voor een betere kleurhechting 
op het kozijnhout.  

06 Uiterst gelijkmatige oppervlakken 
met in water oplosbare lakken en ver-
nissen. Hoge laagdikten tot 120 my.   

07 Extra overslagdichting: 
twee omlopende afdichtingsniveaus 
met midden- en aanslagdichting.   

08 Regenrail:  
met kozijnafdekking, thermisch 
geïsoleerd tegen warmtebruggen.   

09 Grote sponningdiepte van 62 mm: 
gebruik van glas met een dikte van 
36 – 47 mm mogelijk.  

10 Verzegeling binnen en buiten 
met uv-bestendige siliconen sluit de 
verbinding optimaal af met het glas.

DETAILDOORSNEDEN

Klassieke optiek  
in 80 mm bouwdiepte

IV 80 

01

02

03 04

0506

1) IV 80 met driedubbele beglazing en warm edge  (ug-waarde 0,4 W/m2K) 

08

09

10

07

Bespaart energie en hoge verwarmings-
kosten: hout overtuigt van nature met 
een uitstekende warmte-isolatie.  

Generaties lang milieuvriendelijk: 
de tijdens de groei van de boom aan 
het milieu onttrokken Co2 blijft in de 
houten ramen opgeslagen.  

Robuustheid en goede brandbeveili-
ging: door de hoge vormstabiliteit 
heeft hout ook een beter brandgedrag 
dan smeltende materialen.  

Aangename, natuurlijke uitstraling: 
net als het uiterlijk vormt de haptiek een 
wellnessfactor voor de bewoners.  

Aanzienlijke zonne-energiewinsten en 
een optimale benutting van het daglicht.  

Uitstekende weerbestendigheid: 
optimale langetermijn-bescherming 
tegen weersinvloeden.   

Uitstekende ontwerpmogelijkheden  
dankzij groot kleurenpalet.  
  
Verbeterde voegendichtheid: 
warmteverlies wordt vermeden en de ge-
luidsbescherming aanzienlijk verbeterd.   

Bescherming van de houten kozijnen: 
perfecte waterafvoer en weerbescher-
ming van het onderste kozijnhout.  

Efficiënte driedubbele beglazing 
evenals geluidsisolatie- en veilig-
heidsglas probleemloos mogelijk.  

Duurzame dichtheid: 
het vocht kan niet ongecontroleerd in 
het houten kozijn dringen. 

PROFIJT VOOR  
EINDKLANTEN

PLUSPUNTEN VAN  
HET PROFIELSYSTEEM

 
Schaal 1:2

SYSTEEMDOORSNEDE

07
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onderste detail | Raamsysteem IV 68onderste detail | Raamsysteem IV 92

 |  Ramen en DeuRen Van HouT } RaamSySTemen IV 92, IV 68, IV 85 aan WeeRSZIJDen VLaK afSLuITenD en IV 80 monumenTenRamen 

DETAILDOORSNEDEN

Karakteristiek profiel voor de restaura-
tie van historische ramen en deuren

IV 80 MONUMENTENRAMEN  

Klassieke optiek  
in 86 mm bouwdiepte 

IV 68 

uitstekende energie-efficiëntie en tijd-
loos strakke optiek in 92 mm bouwdiepte 

IV 92 

aan weerszijden vlak afsluitende 
optiek in 85 mm bouwdiepte 

IV 85 VLAK AFSLUITEND X 2 

onderste detail | Raamsysteem IV 80 Denkmalfensteronderste detail |  IV 85 beidseitig flächenbündig
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Al naargelang de persoonlijke veiligheidseisen kan het standaardbeslag  
in het bouwdoossysteem worden uitgebreid tot veiligheidsbeslag  
HBI.RELAX 2000.

1) Raamsysteem IV 92 standaard met systeemveiligheid PLuS 
2) Bij driedubbele beglazing (optioneel) zijn het glas aan de vertrekzijde en 
  het buitenste glas voorzien van een warmte-isolatielaag naar de tussenruimte.

|  HBI HOLZ-BAU-INDUSTRIE GmbH & Co. KG | Soltauer Straße 40 | 27386 Hemsbünde, Duitsland 
| TEL : +49 4266 933 - 0 | FAX : +49 4266 457 o. 458 | info@hbi-ramen.nl |  www.hbi-ramen.nl

De afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten. alle gegevens zijn vrijblijvend.  
onder voorbehoud van technische wijzigingen, vergissingen en modelwijzigingen. B 08/2019/0,2

DETAILS RAAMBESLAG EN BEGLAZING

Paddenstoelnokken Veiligheidssluitplaat Warm edge 

Toekomstgerichte warmte-isolatie 
bij HBI-warmte-isolatieglas harmo- 
nieert met de natuurlijke kleurneutrali- 
teit en de zeer hoge lichttransmissie.

Flinterdunne coating  
aan de vertrekzijde van het glas 2) 
naar de tussenruimte met meerdere 
dunne lagen zilver en metaaloxide: 
kortgolvige straling (zonne-energie) 
kan bijna ongehinderd passeren, 
langgolvige straling (zoals verwar-
mings- of lichaamswarmte) wordt 
gereflecteerd.

Met edelgassen gevulde tussenru-
imten met argon of krypton

Lage Ug-waarde van de beglazing  
met een warmtedoorgangs-coëffi-
ciënt tot 0,4 W/m2K

Tegelijkertijd hoge g-waarde  
(totale energietransmissie) voor 
hoge winst door zonne-energie: tot 
64 % van de energie die op het glas 
instraalt, bereikt de ruimte.

Warm egde (optioneel): 
verhoogt de oppervlaktetemperatuur 
aan de rand van de ruit met kunststof 
afstandhouders (in plaats van het 
goed warmtegeleidende metaal 
aluminium).

PROFIJT VOOR  
EINDKLANTEN

PROFIJT VOOR  
EINDKLANTEN

Verbeterde inbraakwering in de 
basisuitvoering: hoge uitlichtbevei-
liging door paddenstoelnokken die 
aan de greepzijde onderaan in een 
veiligheidssluitplaat grijpen.

Duurzaam sluitsysteem: 
het raam is te allen tijde optimaal 
afgesteld, omdat het beslag bijv. op 
temperatuurschommelingen reageert. 

De duurzame dichtheid 
vermindert het warmteverlies en  
verhoogt de geluidsisolatie. 

Absoluut eenvoudige bediening:  
hoog bedieningscomfort en een 
duurzaam betrouwbare werking met 
gegarandeerd soepele sluiting.

Minimaliseert het risico op letsel 
door abusievelijk uitlichten van de 
raamvleugel. 

Hoge functionaliteit: 
de gekantelde raamvleugels kunnen 
niet ongewild dichtslaan, bijv. door 
tocht tijdens het luchten.

Ongeëvenaarde slijtvastheid 
door geringe wrijvingsintensiteit.

Effectieve energiebesparing 
wordt gecombineerd met een hoog 
daglichtgebruik en een onvervalst zicht 
op natuurlijke, levendige kleuren.

Het energieverlies wordt sterk terug-
gebracht en de Co2-uitstoot wordt 
verminderd. onaangename tocht in de 
buurt van ramen komt niet voor, omdat 
de oppervlaktetemperatuur van het glas 
aan de vertrekzijde zich grotendeels aan 
de kamertemperatuur aanpast. 
 
 

Extra optimalisatie van de warmte- 
isolatie

Geringere stookkosten 
door duurzame vermindering van warm-
teverliezen aan de beglazing.

Gebruik van de zon 
als extra bron van verwarmingsenergie. 
Verbetering van het wooncomfort door 
de hogere oppervlaktetemperatuur van 
het glas.

Bespaart waardevolle verwarming-
senergie door een verbeterde warm-
testroom tussen de glasrand en het 
kozijn. De condensaatvorming op het 
glas met het risico op schimmelvorming 
wordt verminderd.

PLUSPUNTEN VAN  
HET RAAMBESLAG

Standaard systeemveiligheid 
door een veiligheidssluitplaat in 
het onderste gedeelte en rondom 
verlopende vergrendelingen met 
paddestoelnokken. 1)

Rondom verlopende paddenstoel-
nokken passen zich dankzij de 
geïntegreerde hoogteverstelling 
automatisch aan de veranderende 
kozijnvoorwaarden aan.

De extra aandrukverstelling 
van de paddestoelnokken zorgt voor 
een hoge aanpersdruk van het beslag 
en een optimaal dichte afsluiting.

De standaard vleugelheffer  
garandeert een soepele sluiting, zelfs 
bij zware raamvleugels, en werkt ook 
vanuit de kiepstand.

Standaard met antifoutbediening: 
de gelijktijdige draai- en kiepstand 
wordt bij het wisselen geblokkeerd.

Dichtslabeveiliging in het schaar-
lager: een rembus in de schaar zorgt 
ervoor dat de raamvleugel soepel 
naar de kiepstand glijdt.

Materiaalcombinatie van kunststof 
en staal voor alle sluitstukken 

PLUSPUNTEN VAN  
DE BEGLAZING


