
• Uitstekende warmte isolatie
• Extra geluidsisolatie.
• Gemakkelijk en snel te monteren.
• Onderhoudvriendelijk.
• Zeer goed reinigbaar.
• Zeer lange levensduur.
• Demonteerbaar bij glasbreuk.
• Vanwege het smalle softline profiel zeer 

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

monumentenzorg vallen.
• Geschikt voor zowel binnen alsook 

buiten plaatsing.

QUALIVIEW VOORZETRAMEN



Algemeen:

Onze aluminium voorzetramen onderscheiden zich door het doordachte slanke profiel 
waardoor wij een uiterst harmonieus en esthetisch fraai voorzetraam op de markt 
brengen. Onze voorzetramen munten uit in functionaliteit en duurzaamheid en hebben 
door de gebruikte materialen een vrijwel onbeperkte levensduur.

Voorzetramen zijn een perfect oplossing voor geluids- en warmte isolatie en 
bescherming van kwetsbare ramen. De voorzetramen kunnen prima voor zowel binnen 
als buitenplaatsing worden toegepast.

Scharnierende voorzetramen zijn bedoeld om ruiten makkelijk te kunnen reinigen en niet 
om te gebruiken als draairaam.

Het toepassen van voorzetramen biedt de volgende voordelen:

• Uitstekende warmte isolatie
• Extra geluidsisolatie.
• Gemakkelijk en snel te monteren.
• Onderhoudvriendelijk.
• Zeer goed reinigbaar.
• Zeer lange levensduur.
• Demonteerbaar bij glasbreuk.
• Vanwege het smalle softline profiel zeer harmonieus en onopvallend toepasbaar.
• Ook geschikt voor panden die onder monumentenzorg vallen.
• Geschikt voor zowel binnen alsook buiten plaatsing.

Onze voorzetramen zijn standaard leverbaar in de volgende profielkleuren:

• Wit Ral 9010
• Crème Ral 9001
• Groen Ral 6009
• Bruin Ral 8019
• Aluminium, blank geanodiseerd F1

Naast de standaard kleuren kunnen wij onze voorzetramen op aanvraag en tegen 
meerprijs leveren in iedere gewenste Ral kleur 

Modellen:

De voorzetramen kunnen wij maken met schuine zijden, rond- en segmentbogen. De 
minimum radius bedraagt 55 cm.

Toeslag voor getoogde ramen  +100%
Toeslag voor 1 schuine zijde  +40%

Bevestiging:

Rondom geschroefd.   (VMS)
Scharnieren en geschroefd  (SVMS)
Rondom knevels  (VMK)
Scharnieren en knevels (SVMK)

• Voorzetramen worden standaard geleverd met schroeven, scharnieren en of knevels. 
• Scharnieren worden standaard gemonteerd aan de hoogte zijden, tenzij ander vermeld.

Beglazing:

Keuze uit float- of gelaagd glas. 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 18x11,5mm
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