
ALLURA
Aluminium raam- en deursysteem

Functioneel mooi, degelijk en betaalbaar
De ALLURA-reeks is een vaste waarde. Het is dé keuze bij uitstek voor wie op zoek is naar een uitstekende  

prijs/kwaliteit verhouding als het op aluminium ramen en deuren aankomt:  

100 % Belgisch productie, afwerking in eigen atelier en plaatsing door ervaren en geschoolde vakmannen.  

En ook nu weer energiezuinig. ALLURA beschikt over een uiterst solide driekamersysteem met grote wand-

diktes. ALLURA richt zich in de eerste plaats op betaalbaarheid en degelijkheid, maar dat betekent niet dat  

we de ‘look’ ervan uit het oog verliezen. Schrijnwerk moet niet enkel thermisch isoleren en veilig zijn, het 

moet er natuurlijk ook mooi uitzien.

A home to enjoy. 

 ►   Profieldoorsneden

Transformeer de woningen van uw klanten met Winsol 
ramen en deuren in pvc of aluminium.
Sta versteld van de prestaties en waar wij het verschil 
maken op het gebied van comfort en veiligheid. 
We focussen graag op design, isolatie, gebruiksgemak 
en inbraakwerend buitenschrijnwerk. Alles dus voor 
woongeluk binnenshuis.
Winsol. Een thuis om van te genieten.
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Kenmerken ALLURA
Algemene kenmerken

 ► ALLURA is beschikbaar in 3 isolatie-uitvoeringen: PA, Basic en Top

 ► ALLURA TOP omvat de ABS/PET-isolatietechnologie met multikamer opdeling

 ► Solide 3 kamer middendichtingsysteem met 72 mm inbouwdiepte kader & 81 mm vleugel

 ► Geschikt voor alle types dubbele en drievoudige beglazingen tot 66 mm glasdikte

 ► Zorgt voor lage U-waarden: EPB en BEN conform & ideaal voor lage-energie woningen

 ► ALLURA is puur topdesign met een vlak en strak design 

 ► Verkrijgbaar met zichtbare of verdoken scharnieren 

 ► Beslagsysteem in droge zone - met verhoogde duurzaamheid - door middendichting

 ► Standaard Seaside voorbehandeling voor een betere corrosiebestendiging

 ► Met bijhorende Butgb goedkeuring ATG-certificatie n° 2802

 ► Beschikbaar in een uitgebreid kleurengamma:  

 ▪ diverse anodisatie kleuren: natuur, brons & zwart - 20 & 25 µm

 ▪ onbeperkt aanbod van gepoederlakte ramen in alle RAL-kleuren

 - diverse oppervlakte afwerkingen (mat, blinkend, structuur, metallic)

 - zowel mono- als bicolor

 - ook verkrijgbaar in pre-anodisatie uitvoering voor extra bescherming tegen corrosie

Technische kenmerken

Profieldiepte kader: 72 mm

Profieldiepte vleugel: 81 mm

Breedte thermische onderbreking: 30 mm

Materiaal thermische onderbreking: ABS/PET

Type afdichtingsysteem: middendichting

Aantal dichtingen: 2

Max glasdikte: tot 66 mm glas

Hoogte glassponning: 22 mm

Min. aanzichtsbreedte kader: 51 mm

Min. aanzichtsbreedte kader & vleugel: 92 mm

Min. aanzichtsbreedte makelaar: 141 mm

Prestatiekenmerken

Luchtdichtheid: klasse 4

Waterdichtheid: tot E2000 (= 2000 Pa)

Weerstand tegen windbelasting: C5

Inbraakweerstand: klasse RC2 & SKG2

Akoestische isolatie: tot 45 (-1;-4) dB

Thermische isolatie:

• Uf vanaf 1.34 W/m²K
• Uw vanaf 1,34 W/m²K (met dubbele beglazing Ug 1,0  

W/m²K en warm-edge spacer – afmetingen 1.23 x 1.48 m)
• Uw vanaf 0.97 W/m²K (met triple beglazing Ug 0.5 W/m²K  

en warm-edge spacer – afmetingen 1.23 x 1.48 m)


