RUSTIC

©

2

HIGH-END
RAMEN EN DEUREN
VOOR HET LEVEN
Tegenwoordig halen moderne pvc ramen een levensduur van 40 jaar
en meer. Dat is goed nieuws, op voorwaarde dat ook alle individuele
componenten van het raam even lang meegaan. Daarbij denken we
bijvoorbeeld aan de raamafdichting en en het raambeslag, aangezien
deze een belangrijke rol spelen in het functiebehoud van het raam. De
ramen van ADvanced bieden de allerbeste kwaliteit tot in het kleinste
detail. Zo zijn ze uitgerust met kwaliteitsdichtingen van EPDM,  een
hoogwaardig dichtingsmateriaal dat wegens zijn uitstekende eigenschappen wordt gebruikt in vele toepassingsgebieden in bijvoorbeeld
de medische sector, de luchtvaart en de auto-industrie. Het
onderhoudsvriendelijke raambeslag met Polyamide onderdelen en
sluitnokken in gehard staal zorgen voor een perfect werkend,
sluitend en vooral zéér veilig raam.
Met een ADvanced raam kies je voor de toekomst, nu.

Enkele garanties:
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WINDOWS

KWALITEIT TOT
IN HET KLEINSTE DETAIL
Ontwikkeld in België, om aan je eisen te voldoen!
Met ADvanced schep je een thuis die aan je wensen
beantwoordt: comfortabel, veilig en energie-efficiënt.
Ramen en deuren van dit nieuwe High End raamsysteem
bieden veelzijdige mogelijkheden qua vorm, kleur
en oppervlakte-uitvoering. Ontdek de duurzame en
gecontroleerde kwaliteit van ADvanced bij uw installateur.
Je krijgt er competent en gepersonaliseerd advies inzake:
• stijl, oppervlakte-uitvoeringen en kleurkeuze
• thermische- en geluidsisolatie
• veiligheidsuitrusting en raamaccessoires
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MAXIMAAL
WOONCOMFORT
MET EEN
FEELGOODFACTOR

Ook in de vensterbouw worden hoge eisen gesteld aan
de dichtheid, de betrouwbaarheid en de bescherming
tegen weersinvloeden. Al 50 jaar is het rubber EPDM een
gevestigde waarde als dichtingsmateriaal. Het uitstekende
terugveergedrag van de EPDM afdichtingen garandeert
een optimale dichtheid van de ramen gedurende heel hun
levensduur, zodat een tijdrovende en dure vervanging van
de afdichtingen achterwege kan blijven.
Ramen van ADvanced zijn uitgerust met de nieuwste
dichtingstechniek, die zelfs in de kritieke hoekzone van de
ramen een optimale dichtende werking genereert. Door
ons high-tech fabricageproces zijn deze zelfs gelast in de
hoeken. Voor jou betekent dat vooral één ding: maximaal
wooncomfort met een feelgoodfactor.
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WINDOWS

GENIET VAN JE RUST!

Ramen van ADvanced houden storende geluiden
buiten. Ons kunststof raamsysteem met 7 kamers en
de 3 innovatieve EPDM-afdichtingen zorgen samen
met geluidsisolerende beglazing voor een uitstekende
geluidswering tot 47 dB!
Voel je goed binnen je vier muren. Storende geluiden als
de grasmaaier van de buren, het verkeer voor je raam, de
bouwplaats om de hoek of de luchthaven in je buurt zullen
je geen stress meer bezorgen, laat je daarom ook goed
begeleiden in de keuze van uw glas, want ook dit is een
beslissende factor.
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EEN GEVOEL
VAN GEBORGENHEID
Om je thuis op elk moment goed en geborgen te
voelen, loont het in je eigen veiligheid te investeren.
Ramen van ADvanced zijn uitgerust met ultramodern
en inbraakwerend sluitwerk. Daarnaast is er ook veel
optionele uitrusting verkrijgbaar om de beveiliging
van je huis aan te passen aan uw persoonlijke
veiligheidsbehoefte.
De ramen van ADvanced zijn niet alleen gemaakt van
materiaal met een extreem hoge weerstand, ze hebben
bovendien een hoger dan gemiddelde constructiediepte
zodat het beslag ver naar binnen ligt. Inbrekers vinden
daardoor weinig of geen houvast om toe te slaan. Moderne
techniek met paddenstoelnokken en stalen beslag maakt
het uitlichten van ramen zo goed als onmogelijk. Ook het
uitboren van beslag van gehard staal heeft praktisch geen
kans van slagen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken.

ADvanced ramen en deuren bieden met het basis beslag
een zeer goede bescherming bij inbraak-pogingen met
gereedschap. De supplementaire combinatie met een
afsluitbare kruk en extra veiligheidsglas verhoogt deze
bescherming nog tot veiligheidsklasse RC2.

30 sec.

RC1N

3 min.

RC2N

RC2 (met veiligheidsglas)
Zonder extra beveiliging
geraken dieven
gemakkelijk binnen.

De basisveiligheid biedt goede
bescherming bij inbraak-pogingen.

Verhoogde bescherming bij
inbraakpogingen met eenvoudig
gereedschap. Met extra veiligheidsglas
wordt veiligheidsklasse RC2 bereikt.
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WINDOWS

Beglazing volgens je
persoonlijke wensen
met een dikte van
24 tot 52 mm.

De vorm van de
RUSTIC©-vleugel, met
zijn klassieke en tijdloze
lijnen, beantwoordt aan
de eisen van moderne
architectuur.

Drie EPDM
dichtingsniveaus
bieden optimale
bescherming tegen
wind, regen en
geluid.

Door het standaard toepassen
van de extra EPDM middendichting behaalt het ADvanced
systeem het Passivhaus-niveau
conform ift Rosenheim.

Slanke profielen voor
een maximale lichtinval
en veel zonnewarmte.

7-kamerige profielsystemen met
extreme isolatie-eigenschappen
voor Uf-waarden van max.
1,0 W/(m2K) of 0,92 W/(m2K).

Dikwandig en gegalvaniseerd
staal blijft de meest stabiele
versteviging voor een kunststof
raam.
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UITSTEKENDE
ENERGIEBALANS
De warmte blijft binnen, de koude buiten. Zeven kamers
in het profiel zorgen voor een thermische isolatie tot op
passiefhuisniveau conform ift Rosenheim, wat voordien
niet denkbaar was zonder uitvoerige extra maatregelen.
Als je je oude ramen vervangt door nieuwe ADvancedramen, zal je energiebehoefte aanzienlijk dalen. Dat
betekent niet alleen een lager energieverbruik, maar ook
minder CO2-uitstoot. Je bespaart energie en stookkosten
en doet tegelijkertijd aan klimaatbescherming. De
goede thermische isolatie maakt van ADvanced echte
High End comfortramen. Binnen in het raam daalt de
temperatuur zelfs in de strengste winter niet veel onder
de kamertemperatuur. Zo worden tocht en condensatie
langdurig en efficiënt voorkomen. Bovendien ontsnapt er
nagenoeg geen warmte-energie via de glaspartij, terwijl er
wel waardevolle zonnewarmte binnenkomt, indien gewenst.

BESPAAR
ENERGIE
MET ADVANCED
WINDOWS
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DOORS RETRO & STEEL

DESIGN
ADvanced deuren zijn steeds*
vleugeloverdekkend, dit wil
zeggen dat je de deurvleugel niet
meer ziet aan de buitenzijde. De
buitenschaal van een ADvanced
deur is steeds vervaardigd uit
een aluminiumpaneel.

ISOLATIE
ADvanced deuren hebben
steeds een isolatievulling van
minstens 36mm, 3 dichtingen
én een automatische tochtstrip
onderaan. Uitvoering met
aluminium low-step dorpel is op
eenvoudig verzoek te verkrijgen.

VEILIGHEID
ADvanced deuren zijn steeds
voorzien van zware scharnieren
en veiligheidsbeslag. Door het
vleugeloverdekkende paneel blijft
de cylinder mooi gelijkliggend en
is er geen afdekplaatje nodig.

OP MAAT
Net als het Rustic raam, kan ook
de ADvanced deur afgewerkt
worden in Retro- of Steellook.
Eventuele kruisverdelingen zijn
dan ook identiek op zowel
raam- als deurgehelen.

STABILITEIT
De kader alsook de vleugel
van ADvanced deuren worden
standaard voorzien van een
inwendige stalen koker met
een wanddikte van 3 mm.
Samen met de geïntegreerde
hoekverbindening zorgt dit voor
een ongeziene stabiliteit.

ADV-C07-R-M-8

* met uitzondering van de Mansoin
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DEUREN AFGESTEMD
OP JE RAMEN & WONING
Met de ADvanced deurcollectie haal je het beste in huis. Dit uitzonderlijk gamma stijlvolle en ultra-veilige deuren is speciaal
ontwikkeld om je woning net dat tikkeltje “meer” te geven, homogeen aan het gekozen raamsysteem. Vraag naar onze
mooie ADvanced deurcollectie bij je installateur.

ADV-M02-D-2

ADV-F09-S-8

ADV-M06-E-2-AB

ADV-M03-E-1-A
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COLORS & TEXTURE

EXCLUSIEVE
KLEUREN & TEXTUREN
ADvanced Ramen en deuren kunnen worden afgewerkt
in 70 kleuren. Alle trendy kleuren zijn er in verschillende
uitvoeringen én vrij te kiezen*, binnen & buiten. Vraag
naar onze folder “Colors & Texture” en ontdek alle
mogelijkheden.
Met ADvanced neem je geen genoegen met standaard,
maar kies je voor een high-end afwerking van je
kunststof ramen en deuren, binnen én buiten.

* Door de bijna onbeperkte mogelijkheden en toepassingen van kleuren binnen en buiten, kan er een lichte prijsafwijking zijn. Vraag hiernaar bij de opmaak van je offerte en laat je goed
adviseren door je installateur.
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ONZE TOP 10 KLEUREN
48 C

50 C

White mat

Silicia mat

Quarz mat

Blackbrown mat

Black mat

Ral ± 9010M

Ral NG

Ral ± 7039M

Ral ± 8022M

Ral ± 9005M

60 G

66 H

67

Kensington

Buckingham

White VLF

Cream White VLF

Grey VLF

Ral ± 7037M

Ral ± 7005M

Ral ± 9010M

Ral ± 9001M

Ral ± 7001M

59 G

51

C

55

C

H

56

C

68 H

De kleuren hierboven afgebeeld zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit zowel betreffende kleur, afmetingen en textuur van het materiaal. AD Megatec is dan ook
niet verantwoordelijk voor deze afwijkingen.
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PLANA

©

Naast onze elegante Rustic© bestaat het exclusieve en zeer
strakke raamprofiel Plana©. Dit profiel leent zich perfect voor de
minimalistische en strakke vormgeving van een nieuwe woning of
moderne renovatie. Vraag de folder aan je installateur en ontdek de
mogelijkheden van dit uitzonderlijk raam.
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