
• Uitstekende warmte isolatie
• Extra geluidsisolatie.
• Gemakkelijk en snel te monteren.
• Onderhoudvriendelijk.
• Goed reinigbaar.
• Lange levensduur.
• Demonteerbaar bij glasbreuk.
• Vanwege het smalle profiel zeer 

harmonieus en onopvallend toepasbaar.
• Ook geschikt voor panden die onder 

monumentenzorg vallen.
• In elke gewenste kleur overschilderbaar

HOUTEN VOORZETRAMEN



WoodView houten voorzetraam

De houten WoodView voor- of achterzetramen worden veelal toegepast bij raamkozijnen 
waarbij niet geventileerd hoeft te worden. De Meranti omlijsting van 17x27mm past 
perfect bij de karakteristieke stijl bij oude houten kozijnen. Wanneer de voorzetramen in 
de kozijnkleur worden mee geschilderd vormt het voorzetraam een geheel met het kozijn. 

De houten voorzetramen worden standaard geleverd in 80mu RAL 1013 gegrond, 
voorgeboord en geleverd met het benodigd aantal schroeven voor bevestiging. Bij het 
monteren van voorzetramen voor uw enkelglas bereikt u snel een rendement van 50 tot 
80% aan warmte en koude isolatie. De voorzetramen kunnen zowel binnen als buiten 
worden toegepast. 

Het gebruik van voor- of achterzetramen heeft een zeer gunstig effect bij geluidsoverlast. 
Voorzetramen zorgen voor zeer effectieve geluidsisolatie bij panden die bijvoorbeeld
dicht bij een spoorlijn, een snelweg of een drukke straat liggen. Dit geluid isolerende 
effect wordt bereikt door een relatief grote spouw (groter dan bij standaard isolatieglas) 
die ontstaat tussen de beglazing in en door de dikte van het gebruikte glas.

- maximale maat 1300 x 2200mm
- standaard uitgevoerd in 4mm floatglas

Het toepassen van voorzetramen biedt de volgende voordelen:

• Uitstekende warmte isolatie
• Extra geluidsisolatie.
• Gemakkelijk en snel te monteren.
• Onderhoudvriendelijk.
• Goed reinigbaar.
• Lange levensduur.
• Demonteerbaar bij glasbreuk.
• Vanwege het smalle profiel zeer harmonieus en onopvallend toepasbaar.
• Ook geschikt voor panden die onder monumentenzorg vallen.
• In elke gewenste kleur overschilderbaar

Bevestiging:

Rondom geschroefd.   (VMS)

Beglazing:

Keuze uit float- of gelaagd glas (op aanvraag). Door eigen productie, zijn wij zeer flexibel 
en kunnen snel leveren.

Maatvoering:

• Bij bestelling dient u op te geven breedte x hoogtemaat in mm.
• Altijd de buitenwerkse maat bestellen.
• Profielmaat 17x27mm

Horizontaal draaibaar

SVMK scharnierend en
vast met knevels

SVMS scharnierend en
vast met schroeven

Verticaal draaibaar
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400  € 102,06   € 106,62   € 111,01   € 115,42   € 119,82  € 124,39  € 128,79  € 133,19  € 137,75  € 142,15

500  € 106,58   € 111,19   € 115,90   € 120,61  € 125,48  € 130,20  € 134,92  € 139,64  € 144,36  € 149,07

600  € 111,02   € 115,90   € 121,08  € 125,97  € 131,00  € 136,02  € 141,05  € 145,92  € 150,95  € 155,99

700  € 115,42   € 120,62  € 125,97  € 131,31  € 136,49  € 141,84  € 147,03  € 152,38  € 157,56  € 162,90

800  € 119,82  € 136,69  € 131,00  € 136,49  € 142,00  € 147,50  € 153,16  € 158,67  € 164,33  € 169,83

900  € 124,39  € 130,20  € 136,02  € 141,84  € 147,50  € 153,33  € 159,13  € 165,11  € 170,93  € 176,75

1000  € 128,79  € 134,92  € 141,05  € 147,03  € 153,16  € 159,13  € 165,42  € 171,40  € 177,54  € 183,67

1100  € 133,19  € 139,65  € 145,92  € 152,38  € 158,67  € 165,11  € 171,40  € 183,98  € 190,43  € 196,73

1200  € 137,75  € 144,36  € 150,95  € 157,56  € 164,33  € 170,93  € 177,54  € 190,43  € 197,04  € 203,64

1300  € 142,15  € 149,08  € 155,99  € 162,90  € 169,83  € 176,75  € 183,67  € 196,73  € 203,64  € 210,56

1400  € 146,56  € 153,79  € 161,02  € 168,26  € 175,34  € 182,57  € 189,81  € 203,01  € 210,25  € 217,48

1500  € 150,96  € 158,51  € 166,05  € 173,45  € 181,00  € 188,38  € 195,78  € 209,31  € 216,85  € 224,40

1600  € 181,15  € 189,02  € 196,73  € 204,42  € 212,13  € 219,83  € 227,54  € 241,53  € 249,24  € 256,94

1700  € 185,72  € 193,73  € 201,76  € 209,76  € 217,63  € 225,66  € 233,67  € 247,82  € 255,85  € 263,86

1800  € 190,27  € 198,45  € 206,63  € 214,96  € 223,14  € 231,47  € 239,81  € 254,27  € 262,45  € 270,63

1900  € 194,68  € 203,17  € 211,66  € 220,32  € 228,80  € 237,29  € 245,78  € 260,57  € 269,06  € 277,55

2000  € 199,08  € 207,89  € 216,69  € 225,49  € 234,30  € 243,11  € 251,91  € 267,01  € 275,81  € 284,47

2100  € 216,86  € 225,98  € 235,09  € 244,05  € 253,33  € 262,29  € 271,41  € 286,66  € 295,79  € 304,75

2200  € 221,41  € 230,69  € 239,96  € 249,39  € 258,83  € 268,12  € 277,55  € 293,12  € 302,23  € 311,66
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