
Steellook
Aluminium raam- en deursysteem

Uiterst slank en energiezuinig met staal uitzicht
Het Steellook raam- en deursysteem is ontwikkeld ter vervanging van stalen ramen in oude fabrieks-

gebouwen, scholen en herenhuizen. Steellook ramen lenen zich uitstekend om een strakke look te 

creëren bij eigentijdse moderne woningen, een uitbouw, poolhouses en oranjerieën. Kenmerkend 

voor deze ultraslanke profielen is de authentieke uitstraling. Steellook profielen voldoen bovendien 

aan de hedendaagse isolatie-eisen dankzij het thermisch onderbroken 3-kamersysteem. Steellook 

biedt oplossingen voor diverse raam- en deur toepassingen.
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Kenmerken Steellook
Algemene kenmerken

 ► Sterk en stabiel thermisch onderbroken driekamer aluminium profielsysteem met inbouwdiepte 94 mm

 ► Steellook omvat de ABS/PET-isolatietechnologie met multikamer opdeling

 ► Performant dubbele aanslag- en middendichtingsysteem met 3 afdichtingen

 ► Geschikt voor alle types dubbele en drievoudige beglazingen tot 53 mm glasdikte

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

 ► Steellook is puur topdesign, met een vlak en ultraslank design 

 ► Beschikbaar met kenmerkende steellook opgekleefde kleinhouten op en tussen het glas

 ► Enkel verkrijgbaar met verdoken scharnieren 

 ► Standaard Seaside voorbehandeling voor een betere corrosiebestendiging

 ► 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: 94 mm

Profieldiepte vleugel: 87,5 mm

Breedte thermische onderbreking: 30 mm

Materiaal thermische onderbreking: ABS/PET

Type afdichtingsysteem: dubbele aanslag- en middendichting

Aantal dichtingen: 3

Max glasdikte: tot 53 mm glas

Hoogte glassponning: 14 mm

Min. aanzichtsbreedte kader: 38 mm

Min. aanzichtsbreedte kader & vleugel: 77 mm

Min. aanzichtsbreedte makelaar: 121 mm

Prestatiekenmerken

Luchtdichtheid: klasse 4

Waterdichtheid: tot E2100 (= 2100 pa)

Weerstand tegen windbelasting: C4

Inbraakweerstand: klasse RC2 & SKG2

Akoestische isolatie: tot 46 (-1;-5) dB

Thermische isolatie:

• Uf vanaf 1,48 W/m²K
• Uw vanaf 1,30 W/m²K (met dubbele beglazing Ug 1,0 W/m²K 

en warm-edge spacer – afmetingen 1.23 x 1.48 m)
• Uw vanaf 1,00 W/m²K (met triple beglazing Ug 0.5 W/m²K  

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



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.


