
QUBIC
Nieuw pvc raam- en deursysteem

Super-isolerende ramen en deuren met een modern en vlak design
Het specifieke profieldesign van QUBIC combineert een uitgesproken vlakke look met energiebesparende 

pvc profielen. QUBIC is een 100 % eigen Winsol ontwikkeling en wordt geproduceerd in België met afwer-

king in eigen atelier en plaatsing door ervaren en geschoolde vakmannen.  

Met QUBIC voldoet u bovendien aan de allerstrengste eisen voor passief of nulenergie woningen. De 

bredere 6 kamerprofielen garanderen u een uiterst minimaal warmteverlies doorheen de profielen met 

extra lage U-waarden. Het esthetische aspect verliezen we daarbij niet uit het oog. Met de QUBIC ramen 

en deuren combineert u topdesign met nooit geziene kwaliteit. Deze profielen zijn bijzonder modern 

met een vlak design en beschikken over schaduwvoegen voor een nog slanker uitzicht. QUBIC beschikt 

eveneens over een unieke centrale inbraakwerende middendichtingsysteem.

A home to enjoy. 

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.

 ►   Profieldoorsneden
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Kenmerken QUBIC
Algemene kenmerken

 ► QUBIC is een eigen ontwikkeld Belgisch hybride 6 kamer pvc raam- & deursysteem met 70 & 81 mm profieldieptes

 ► Een uniek middendichtingsysteem met inbraakwerend massieve middenbrug en 3 afdichtingen

 ► QUBIC is esthetisch mooi met uiterst slanke & vlakliggende profielen

 ► QUBIC profielen met A-klasse profielwanddiktes (= minimale wanddikte zichtvlak 2,8 mm) conform NBN EN 12608

 ► Geschikt voor alle types dubbele en drievoudige beglazingen tot 56 mm glasdikte

 ► Zorgt voor extra lage U-waarden: ideaal voor lage-energie, passief of nulenergie woningen

 ► Specifieke Retro & Retrolux afwerkingen voor een landelijke stijl

 ► Met bijhorende eigen Belgische ATG en Franse CSTB-certificatie (in aanvraag)

 ► Verkrijgbaar met zichtbare of verdoken scharnieren 

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

 ► Beschikbaar in een nieuw geüpdate en uitgebreid kleurengamma: 

 ▪ wit in de massa wit gekleurd

 ▪ ruim gamma aan de populairste beklevingsfolies met zowel korrel- als houtnerfstructuren  

voor zowel 1- als 2-zijdige toepassing 

 ▪ onbeperkt aanbod van gelakte ramen in alle RAL-kleuren met korrelstructuur voor zowel 1-zijdige  

als rondom gelakte toepassingen met geschuurde hoeken voor een onzichtbare lasnaad 

Technische kenmerken

Profieldiepte kader: 70 mm

Profieldiepte vleugel: 81 mm

Aantal profielkamers: 5 & 6

Type afdichtingsysteem: middendichting

Aantal dichtingen: 3

Max glasdikte: t.e.m. 56 mm glas

Hoogte glassponning: 20 mm

Min. aanzichtsbreedte kader: 62 mm

Min. aanzichtsbreedte kader & vleugel: 109 mm

Min. aanzichtsbreedte makelaar: 165 mm

Prestatiekenmerken

Luchtdichtheid: klasse 4

Waterdichtheid: tot E1800 (= 1800 Pa)

Weerstand tegen windbelasting: C4

Inbraakweerstand: klasse RC2 / SKG2

Akoestische isolatie: tot 47 (-1;-5) dB

Thermische isolatie:

• Uf vanaf 1.1 W/m²K
• Uw vanaf 1,17 W/m²K (met dubbele beglazing Ug 1,0 W/m²K 

en warm-edge spacer – afmetingen 1.23 x 1.48 m)
• Uw vanaf 0.82 W/m²K (met triple beglazing Ug 0.5 W/m²K  

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


