
NOVITEITEN



De bouwsector heeft haar opgaande lijn weer te pakken. Hoewel nog slechts 

in deelsectoren, wordt vandaag de dag weer veel geïnvesteerd. Onder andere 

in duurzaamheid. Onder invloed van de overheid worden zowel in renovatie- 

als in nieuwbouwprojecten steeds meer producten en systemen toegepast die 

het energieverbruik terugdringen, onderhoudsarm zijn en aan het eind van 

de gebruiksduur weer hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Aluminium 

ramen, deuren, schuifsystemen en vliesgevels bieden deze mogelijkheden, 

waarbij ook nog optimale ontwerpvrijheid geboden wordt.

Met de groeiende vraag naar aluminium, groeien ook de mogelijkheden  

van het product. Naar wens van de architect worden gevels steeds trans-

paranter, glasoppervlakten groter en profielen ranker, waardoor zoveel  

mogelijk daglicht naar binnen stroomt. Dit heeft een positieve invloed heeft 

op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de eindgebruiker.

De eindgebruiker staat steeds meer centraal. Ook bij Alcoa | Kawneer.  

Door onze focus te verbreden – zowel op product- als op serviceniveau –  

proberen we nog beter aan te sluiten bij de wensen uit de markt. Zodat we  

de eind gebruiker de ‘New View’ kunnen geven die hij voor ogen heeft.

Onze producten zorgen letterlijk voor een nieuwe blik. Zowel naar buiten als 

naar binnen. Dat hebben wij afgelopen jaar zelf ervaren, toen wij ons nieuwe 

bedrijfspand in Harderwijk in gebruik mochten nemen. De nieuwbouw voldoet 

aan de veiligheidsvoorschriften en vereisten van BREEAM ‘Very Good’ en geeft 

blijk van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De grote transparante 

gordijngevel met esthetische en zonwerende ‘vinnen’, de bijna onzichtbare 

structurele ramen en de aluminium sandwichbeplating – stuk voor stuk eigen 

producten – tonen onze veelzijdigheid en mogelijkheden. In dit noviteiten-

boekje vindt u hiervan een selectie.
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HILTON
SCHIPHOL  01  RAMEN

Wat is een gebouw zonder ramen, ramen die comfort, uitzicht en  

daglicht geven aan een woning? Ontdek op de volgende pagina’s 

de Alcoa | Kawneer innovaties op het gebied van ramen.
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GT 70 S (STEELLOOK)

VORMGEVING IS KARAKTERISTIEK ÉN SLANK

 01  RAMEN

Al onze RT-raamsystemen zijn uit te voeren in onze 
GT 70 S (steellook) vormgeving, waarin we recentelijk 
enkele esthetische updates hebben doorgevoerd.  
Zo hebben we een esthetische oplossing bedacht 
voor de stolpnaald in ramen, die nu één geheel 
vormt met de raamvleugels en de rest van de  
GT 70 S vormgeving.

Met deze vormgeving biedt Alcoa | Kawneer Archi-
tectuursystemen dé oplossing voor het vervangen 
van stalen ramen. Veel woningen en bedrijfspanden 
die vandaag de dag aan een renovatiebeurt toe zijn, 
worden gekenmerkt door slanke, stalen kozijnen. 
Deze kozijnen geven de panden een karakteristieke 
uitstraling, maar brengen tegelijkertijd nadrukkelijke 
beperkingen met zich mee. Onder andere wat betreft 
de isolatiewaarde. Ons GT 70 S raamsysteem biedt 
hiervoor een oplossing. Het systeem biedt dezelfde 
karakteristieke, slanke uitstraling als staal, maar dan 
met de isolatiewaarde, functionaliteit, duurzaamheid 
én het comfort zoals je van een hedendaags aluminium 
systeem mag verwachten, evenals een verhoogde 
inbraakwerendheid en brandwerendheid.

De GT 70 S (steellook) vormgeving is ontwikkeld voor 
de renovatiemarkt, maar wordt inmiddels ook veel-
vuldig toegepast in nieuwbouwprojecten, vanwege de 
zeer smalle belijning van 54 mm. Sinds kort is zelfs een 
extra smalle XS-uitvoering mogelijk, met een aanzicht-
breedte van de tussenstijlen tot 48 mm. Daarnaast 
hebben we een bredere raamvleugel ontwikkeld, 
waarmee we u optimale keuzevrijheid binnen de  
GT 70 S vormgeving bieden.

De vormgeving is toepasbaar op zowel vaste ramen, 
als op naar binnen of naar buiten draaiende ramen.

 Aanzichtbreedte 39, 48 en 54 mm
 Uf waarde EN 10077-2 haalbaar 0,8 W/m²K 
 A-line beslagen voor ramen en deuren
 Nieuwe stolpnaald vormgeving
 Geschikt voor Passiefhuis toepassing

RT-RAAMSYSTEEM
OPTIMALE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

 01  RAMEN

Architecten worden op hun wenken bediend met 
onze RT-raamsystemenserie, dat bijna oneindig veel 
mogelijkheden in vormgeving biedt. Ons meest 
gangbare profielsysteem combineert een hoge 
isolatiewaarde met optimale verwerkbaarheid, tegen 
een goede prijs/kwaliteit verhouding. Dankzij een 
gepatenteerde ‘low emission’ isolatietechniek  
kunnen met de relatief ondiepe systemen van 72 mm 
al hoge isolatiewaardes worden behaald. Toevoeging 
van schuimen is hierbij niet nodig, wat een snellere 
productietijd mogelijk maakt. 

Doordat gebruikgemaakt wordt van een modulaire 
opbouw, verandert het aanzicht van de profielen 
niet wanneer voor een hogere isolatiewaarde wordt 
gekozen. De aluminium systemen RT 52, RT 62, RT 72 
Reflex en RT 72 HI+ zijn in principe identiek. Echter 
doordat per systeem gebruikgemaakt wordt van 
een 10 mm diepere isolator, wordt de inbouwdiepte 
evenredig dieper, waarmee een hogere isolatie-
waarde wordt bereikt. Dit heeft een positief effect op 
uw energiekosten.

Al onze RT-raamsystemen zijn uitvoerig getest en 
voldoen aan de hoogste eisen ten aanzien van 
inbraakwerendheid, brandwerendheid, thermische 
isolatie, wind- en waterdichtheid en geluidsisolatie. 
De systemen zijn toepasbaar in zowel de woning- als 
utiliteitsbouw, in nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Niet alleen vaste ramen, maar ook naar binnen 
of naar buiten draaiende ramen kunnen in het 
RT-systeem worden uitgevoerd. Het systeem wordt 
gecombineerd met onze nieuwe A-line handgrepen. 
Op het draaikiepraam kan bovendien ons nieuwe 
LM 5200-beslag worden toegepast, dat met gemak 
gewichten tot 150 kilo kan dragen. Tevens bieden 
wij de mogelijkheid om de RT-raamsystemen uit te 
voeren in kogelwerendheidsklasse XX. 

 Uf waarde EN 10077-2 resp. 1,6 • 1,4 • 1,2 W/m²K
 A-line beslagen voor ramen en deuren
 Bi-color mogelijk
  Brandwerendheid 30 t/m 60 min
 Nieuw LM 5200 beslag tot 150 kg
 Geschikt voor Passiefhuis toepassing
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IISPA
ALMELO  02  DEUREN

Je merkt het niet, maar elke dag verlenen deuren ons toegang tot 

gebouwen. Ontdek op de volgende pagina’s de Alcoa | Kawneer 

innovaties op het gebied van deuren.
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RT 72 REFLEX PANEELDEUR
MINIMALISTISCH ONTWORPEN

  Deurpaneel aan binnen en buitenzijde vlak  
met kozijn

 RVS scharnieren
 Brandwerendheid op aanvraag

RT 72 REFLEX 
KOMT TEGEMOET AAN STRENGERE ENERGIE-EISEN

 Uf waarde EN 10077-2 resp. 1,6 • 1,4 • 1,2 W/m²K
 A-line beslagen voor ramen en deuren
  Nieuwe paumelle scharnieren
 Bi-color mogelijk
 Geschikt voor Passiefhuis toepassing

Een warme pui in de uitstraling die je wenst, tegen 
een schappelijke prijs. Dat zijn de belangrijkste USP’s 
van ons RT 72 reflex raam- en deursysteem. Het 
systeem is leverbaar in een keur aan uitvoeringen 
en vormgevingen. Het unieke van dit systeem is 
dat gebruikgemaakt wordt van een gepatenteerde 
‘low emission’ isolatietechniek, waarmee je met een 
relatief ondiep systeem van 72 mm al een hoge isola-
tiewaarde haalt. Hiermee komen we tegemoet aan de 
strengere eisen voor energieverbruik richting 2020.

Doordat gebruikgemaakt wordt van een modulaire 
opbouw, verandert het aanzicht van de profielen 
niet wanneer voor een hogere isolatiewaarde wordt 
gekozen. De aluminium systemen RT 52, RT 62, RT 
72, RT 72 Reflex en RT 72 HI+ zijn dan ook in principe 
identiek. Echter doordat per systeemstap gebruik-
gemaakt wordt van een 10 mm diepere isolator, 
wordt de inbouwdiepte evenredig dieper, waarmee 
een hogere isolatiewaarde wordt bereikt. 

Wie voor maximale isolatiewaarde gaat, kiest voor 
onze RT 72 HI+ en – onze nieuwste innovatie –  

Een mooie, strakke paneeldeur met RVS-look  
scharnieren. Dat is onze nieuwe RT 72 reflex  
Paneeldeur. De deur is zowel aan de binnen- als  
de buitenzijde voorzien van een aluminium plaat.  
De lijn van het aluminium bevindt zich in één lijn  
met het kozijn kader, wat er bijzonder fraai uitziet.  
De modern ogende deur is ontwikkeld met oog  
voor detail, met een minimaal lijnenspel. Van het  
ene naar het andere kozijndeel is slechts één  
naad zichtbaar.

De RT 72 Paneeldeur is naar wens uitvoerbaar in 
onze Reflex-technologie en is zeer geschikt voor  
toepassing in woningen en kantoorpanden. Naar 
wens kan de deur worden voorzien van glas en/ 
of horizontale of verticale belijning in de plaat. 

de RT 82 HI+, waarmee we zelfs een passiefhuis-
certificaat phB hebben behaald. 

Al onze RT-deursystemen voldoen aan de hoog-
ste eisen ten aanzien van inbraakwerendheid, 
brand werendheid, thermische isolatie, wind- en 
waterdichtheid en geluidsisolatie. De systemen zijn 
toepasbaar in zowel de woning- als utiliteitsbouw,  
in nieuwbouw- en renovatieprojecten.

De raam- en deursystemen worden gecombineerd 
met onze nieuwe A-line grepen, wat zorgt voor 
eenduidigheid in uitstraling en vormgeving. De 
deur systemen zijn bovendien voorzien van nieuwe 
Paumelle scharnieren, met een gereduceerde 
aanzichtbreedte, een dunnere knoop en betere 
nastelmogelijkheden.

En ook in de grepen is een keur aan variaties 
mogelijk. De paneeldeur is daarmee volledig af te 
stemmen op de wensen van de (interieur)architect  
en eind gebruiker. 

De deur is tevens brandwerend uit te voeren,  
volgens classificatie EI1. 

 02  DEUREN 02  DEUREN
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GT 70 S (STEELLOOK)

HET GEMAK VAN ALUMINIUM, MET DE UITSTRALING VAN STAAL

Met de nieuwe vormgeving GT 70 S (steellook) bieden 
wij dé oplossing voor het vervangen van stalen ramen 
én deuren. Veel woningen en bedrijfspanden die 
vandaag de dag aan een renovatiebeurt toe zijn, 
worden gekenmerkt door slanke, stalen kozijnen. 
Deze kozijnen geven de panden een karakteristieke 
uitstraling, maar brengen tegelijkertijd nadrukkelijke 
beperkingen met zich mee. Onder andere wat betreft 
de isolatiewaarde. Ons GT 70 S deursysteem biedt 
hiervoor een oplossing. 

Het systeem biedt dezelfde karakteristieke 
uitstraling als staal, maar dan met de isolatiewaarde, 
functionaliteit, duurzaamheid en comfort die 
bij een hedendaags aluminium systeem past, evenals 
verhoogde inbraakwerende en brandwerende 
eigenschappen.

In de vormgeving zijn recentelijk enkele esthetische 
updates doorgevoerd. Zo zijn de deurvleugels in de 
stijl van het kozijn doorgetrokken, wat zorgt voor een 
nog mooier aanzicht. 

De GT 70 S (steellook) vormgeving is ontwikkeld 
voor de renovatiemarkt, maar wordt ook veelvuldig 
toegepast in nieuwbouwprojecten. De vormgeving 
is toepasbaar op zowel naar binnen als naar buiten 
draaiende deuren. Zo zijn bijvoorbeeld al onze 
RT-deuren in GT 70 S uitvoerbaar.

  Deurvleugel in lijn met GT 70 S (steellook)  
vormgeving

 Te combineren met extra smalle GT 70 S ramen

PIVOTDEUR/TAATSDEUR
GEEFT BIJZONDERE WELKOMSTBELEVING

 Mooi gedetaileerd
 Bijzondere vormgeving
 Uit te voeren in RT 72 reflex systeem

Specifiek voor de Belgische markt hebben wij een 
nieuwe, rank gedetailleerde pivotdeur/taatsdeur 
ontwikkeld waarmee wij niet alleen de architect  
maar ook de constructeur op maat bedienen.  
Het profielsysteem is zo opgebouwd dat de deur 
eenvoudig te construeren is. 

De pivotdeur/taatsdeur is met name bestemd voor 
de residentiële woningmarkt, waar de deur zorgt 
voor een bijzondere, authentieke welkomstbeleving. 
De scharnieren zijn netjes uit het zicht weggewerkt. 
Naar wens is de deur uit te voeren als GT 70 S  
(steellook) vormgeving waardoor de deur ook 
inbraakwerend kan worden uitgevoerd.

Ten opzicht van zijn voorganger biedt de pivotdeur/
taatsdeur de mogelijkheid om grote deurvlakken te 
maken, zonder dat extra stijlen toegevoegd hoeven 
te worden. Het scharnierpunt bevindt zich in het 
midden, waardoor hogere gewichten eenvoudiger 
afgedragen kunnen worden.

Het systeem is voorzien van een optimale dichting, 
waardoor een goede wind- en waterdichtheid  
wordt gegarandeerd. Daarnaast is de deur voor zien 
van een degelijke sluiting. Een verborgen sluit-
mechanisme maakt het automatisch sluiten van de 
deur mogelijk.

 02  DEUREN 02  DEUREN
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FORUM REESHOF
TILBURG  03  SCHUIFDEUREN

Een schuifdeur maakt van je woonkamer een teras. Ontdek op 

de volgende pagina’s de Alcoa | Kawneer innovaties op het 

gebied van schuifsystemen.
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AA 3572
BEHAAL NOG HOGERE ISOLATIEWAARDEN

AA 4110
VULT HET MERENDEEL VAN DE SCHUIFPUIWENSEN IN

Onder de naam AA 4110 zet Alcoa | Kawneer al  
jaren de standaard voor kwalitatief hoogwaardig  
geïsoleerde aluminium schuiframen en (hef)schuif-
deuren. De AA 4110 wordt gewaardeerd om zijn 
goede performances in wind- en waterdichtheid en 
inbraakwerendheid, door de opname van hoge  
glasgewichten. Recent hebben we het systeem  
geüpdatet, onder andere door een nieuwe rail toe  
te passen. Hierdoor is de pui nog soepeler te  
bedienen en kan hij nóg grotere gewichten aan.

Met het schuifpuiensysteem kan het merendeel van 
de schuifpuiwensen worden ingevuld. De aluminium 
puien zijn standaard voorzien van fraai vormgegeven 
kwaliteitsbeslag – zoals onze nieuwe A-Line grepen – 
dat evenals de schuifpui zelf in elke gewenste  
RAL-kleur geleverd kan worden. 

Onze serie schuifdeursystemen is recentelijk 
uitgebreid met de AA 3572 Aluminium Hefschuif-
deuren, een systeem dat speciaal is ontwikkeld voor 
het luxe(re) segment. Bij de ontwikkeling speelden 
onder andere maximaal gebruikerscomfort, de 
mogelijkheid om grote glasoppervlakten te creëren, 
optimale draagkracht en een hoge isolatieklasse een 
centrale rol. U-waardes tot 0,8 zijn geen uitzondering, 
waarmee we tegemoetkomen aan de strengere eisen 
voor energieverbruik richting 2020.

De deur heeft een draagkracht tot maximaal 400 kg, 
met een maximale afmeting van 9 m², zonder dat 
wordt ingeboet aan bedieningsgemak. Glasdiktes  
tot 56 mm zijn geen enkel probleem. Dankzij de  
grote afmetingsmogelijkheden biedt de hef-
schuifdeur optimaal zicht naar buiten. Wanneer de 
hefschuifdeur wordt geopend, vormen binnen- en 
buitenruimte één geheel. De lage onderdorpel 
draagt hier extra aan bij. Via de transparante gevel 
stroomt veel natuurlijk licht naar binnen, wat het 
leefcomfort verhoogt. 

Net als de AA 4110 is dit nieuwe systeem leverbaar 
met elektrische aandrijving, voor extra woongenot. 
Het systeem is zowel enkel- als dubbelschuivend 
uitvoerbaar en is toepasbaar in zowel de woning- als 
de utiliteitsbouw. Dankzij de verborgen afwatering is 
een wind- en waterdichtheid van 600 Pa haalbaar bij 
de dubbelschuivende pui.

De pui is zeer rank uitgedetailleerd, met een  
symmetrische vleugel en een ranke kader-
profilering, wat zorgt voor een mooi aanzicht.

Er is zowel een inbraakwerend tweepuntsslot als 
een standaard (inbraakwerend) haakslot leverbaar. 
Het hefschuifslot is standaard voorzien van twee 
sluitpunten; indien gewenst kunnen daar nog eens 
twee bijzetsloten aan worden toegevoegd, voor een 
solide inbraakwerende oplossing.

 Nieuwe rail voor beter schuifcomfort
 Tripple glas toepassing mogelijk
 Uw haalbaar van 1,0 W/m²K
 Nieuwe A-line handgrepen

 Uw waarde haalbaar vanaf 0,8 W/m²K
  Combinatie met ramen en deuren en  

schuifsystemen mogelijk
 Vleugelgewicht max. 400 kg.
 Hoge wind en waterdichtheid
 Geschikt voor Passiefhuis toepassing.

 03  SCHUIFDEUREN 03  SCHUIFDEUREN
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THE EDGE
AMSTERDAM  04  GEVELS

Meer transparantie bevordert de productiviteit. Een gevel haalt de 

maximale transparantie uit elk gebouw.  Ontdek op de volgende 

pagina’s de Alcoa | Kawneer innovaties op het gebied van gevels.
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COMPLETE GEVELS 
DANKZIJ 3D-PRINTING

AA 100 Q HI+
PASSIEFHUIS GECERTIFICEERD PH A+

Ons AA 100 Q H+ vliesgevelsysteem is als eerste  
en enige systeem PhA+ Passiefhuis gecertificeerd;  
de hoogst haalbare isolatieklasse binnen Passiefhuis. 
Het systeem is ons antwoord op de vraag naar  
transparant bouwen met hoogwaardige isolatie.  
Dankzij een zeer hoge isolatiewaarde van Uf = 0,79 
W/m2K, met extra aandacht voor de opheffing van 
koudebruggen, is het systeem ideaal geschikt voor 
energie-efficiënte en sterk warmte-isolerende  
gebouwomhullingen. 

De unieke en gepatenteerde thermisch onderbroken 
glasondersteuning maakt grote glasoppervlakken 
tot een gewicht van maar liefst 700 kg mogelijk, 
waarmee optimale transparantie gecreëerd wordt en 
waarbij menmaximaal kan genieten van daglicht en 
uitzicht. Bovendien staat het systeem garant voor  
een goede waterhuishouding. We kunnen het 
systeem uitvoeren met glasdiktes tot en met 60 mm, 
waarmee ook alle akoestische eisen en veiligheids-
eisen kunnen worden ingevuld. 

Het systeem is onder andere toegepast bij de  
nieuwbouw van sportcentrum Helsdingen in Vianen 
en het cradle-to-cradle Stadskantoor in Venlo. De 
keuze om in deze projecten aluminium toe te passen, 
komt onder andere voort uit de milieuvriendelijke 
eigenschappen van het product. Het materiaal is 
vrijwel onbeperkt recyclebaar, niet giftig, zeer  
onderhoudsarm en daardoor uitermate duurzaam.

Een transparantere gevel met hogere isolatiewaar-
den dan de AA 100 Q HI* is tot op heden  
niet mogelijk.

 Passiefhuis ph A+ gecertificeerd
 Glasgewicht tot 700kg mogelijk
 Thermisch onderbroken glasondersteuning
 Glasdikte tot 60mm

Vliesgevelsystemen zijn gericht op het werken met 
vlakke oppervlakten. Ronde vormen zijn ook mogelijk, 
maar zorgen wel altijd voor grote uitdagingen. Het 
is niet alleen ontzettend veel werk om een vliesgevel 
op deze manier te detailleren, maar er treden ook 
regelmatig problemen op met betrekking tot wind- en 
waterdichtheid. De afdichting is vaak niet optimaal.  
En hoewel de gevel er op een afstandje misschien 
goed uitziet, wordt, wanneer je dichterbij komt, wel 
duidelijk dat de details en afwerking niet optimaal zijn.

Omdat opdrachtgevers en architecten wel prijs stellen 
op mooie gebouwvormen, ontstond binnen Alcoa |  
Kawneer Architectuursystemen enkele jaren geleden 
het idee voor 3D-printing, waarbij elke vrije vorm-
geving te maken is, ook met standaard gevelsystemen. 

In de toekomst verwachten wij dat complete gevels 
middels 3D-printing vervaardigd zullen worden, 
inclusief alle functies. Maar zo ver zijn we nu nog niet. 
Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden. Dat heeft 
de TU Delft, onder leiding van Holger Strauß, enkele 
jaren geleden ook aangetoond. 

Uit het onderzoek van Strauß, dat wij mede gefinan-
cierd hebben, bleek dat 3D-printing uitkomst biedt bij 
het maken van complexe componenten. Het meest 
complexe component dat hierbij is bekeken, is het 
component dat nodig is om alle regels en stijlen in de 
hoek met elkaar te verbinden. Dit component kan –  
na veel onderzoek – nu met behulp van 3D-printing als 
één compleet component geprint worden, waardoor 
de performance van de verbinding toeneemt. 

Van de toepassing van de kleine, 3D-geprinte 
componenten zijn in de markt al enkele voorbeelden 
te zien. Ook van de toepassing van Alcoa-compo-
nenten. Voor het lucht- en waterdicht maken van 
de gevel van The Edge bijvoorbeeld, het nieuwe, 
prestigieuze hoofdkantoor van Deloitte/AKD aan 
de Zuidas in Amsterdam, zijn onze 3D-geprinte 
rubberen componenten toegepast. De gevel bestaat 
hier weliswaar uit rechte vliesgevelvlakken, maar de 
vlakken zijn wel onder een bijzondere hoek gemon-
teerd. En dat was, qua engineering, een behoorlijke 
uitdaging. De rubberen componenten zorgen ervoor 
dat de verbindingen goed aansluiten.

 04  GEVELS 04  GEVELS
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A-LINE
GREPEN  05  BESLAG

Hang- en sluitwerk zetten ramen en deuren in beweging.  

Ontdek op de volgende pagina’s de Alcoa | Kawneer  

innovaties op het gebied van hang- en sluitwerk.
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NIEUW DRAAI- KIEPBESLAG
BEANTWOORDT IEDERE BESLAGVRAAG

NIEUWE A-LINE GREPEN
HET SYMBOOL VAN ONZE KWALITEIT

Niet alleen architecten, maar ook eindgebruikers 
zien graag een eenduidige greep op hun ramen, 
deuren en schuifpuien. Zeker wanneer zij zich vlak 
naast elkaar bevinden. Daar komen we met onze 
nieuwe handgrepenlijn aan tegemoet. De lijn bestaat 
uit een raamgreep, deurgreep, verkropte deurgreep 
en een greep voor schuifdeuren in een eenduidige 
vormgeving, kleur en oppervlaktebehandeling, die 
de kwaliteit van onze ramen, deuren en schuifpuien 
onderschrijven. De handgrepen geven onze ramen, 
deuren en schuifpuien een Alcoa-identiteit en vor-
men het symbool van onze kwaliteit.

Bij de ontwikkeling van de lijn stonden uitstraling, 
kwaliteit en een uniform design voor alle grepen  
centraal. Het resultaat is een strakke, gedegen maar 
toch stijlvolle greep die in iedere situatie tot zijn recht 
komt. De deurgrepen voldoen bovendien aan alle 
eisen op het gebied van inbraakwerendheid en  
beschikken over een anti-paniekfunctie (NEN-EN 179).

Naar wens van de architect en eindgebruiker kunnen 
de aluminium grepen in verschillende kleuren worden 
uitgevoerd. Standaard worden de grepen in zilver 
geleverd. Maar ook afwerking in een geborstelde RVS-
look, standaard technisch blank geanodiseerd of elke 
willekeurige RAL-kleur behoort tot de mogelijkheden.

Naar wens van de architect en eindgebruiker kunnen 
de aluminium grepen in verschillende kleuren worden 
uitgevoerd. Standaard worden de grepen in zilver 
geleverd. Maar ook afwerking in een geborstelde RVS-
look, standaard technisch blank geanodiseerd of elke 
willekeurige RAL-kleur behoort tot de mogelijkheden.

 Dezelfde vormgeving voor alle grepen
 Veiligheids greep mogelijk
 In alle kleuren leverbaar
 RVS-look verkrijgbaar

Ook nieuw in ons assortiment is het LM 5200  
draaikiepbeslag, waarmee gewichten tot en met 
150 kg en afmetingen tot 2.800 mm hoog kunnen 
worden opgevangen. Het beslag kent een breed 
toepassingsgebied. Dankzij eenvoudigere nastel-
mogelijkheden en toepassingsmogelijkheden aan 
zowel de rechter- als de linkerzijde van de deur 
beantwoordt LM 5200 iedere beslagvraag.

 Tot 150 kg vleugelgewicht
 Tot 2800mm vleugelhoogte

 05  BESLAG 05  BESLAG
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NIEUWE PAUMELLE
DEURSCHARNIER 

VERNIEUWD INVI 
VERBORGEN BESLAG

 05  BESLAG 05  BESLAG

Aluminium ramen zonder zichtbaar hang- en 
sluitwerk. Daarin voorziet ons vernieuwde SKG** 
INVI-beslag. Het fraaie beslag is geschikt voor draai-, 
draaikiep- (of kiepdraai-) en stolpramen. Doordat de 
scharnieren niet meer op het kozijn maar tussen  
kozijn en vleugel gemonteerd worden, kan in sommige 
gevallen een nog slanker kozijn worden gemaakt. 
Het enige zichtbare aan het beslag is de handgreep, 
die in diverse kleuren kan worden uitgevoerd.

Onlangs is het beslag voorzien met een slimme  
verbetering, waardoor het nog sneller en  
eenvoudiger is te monteren. Het raambeslag is  
gegarandeerd voor vleugelgewichten tot maar  
liefst 150 kg en afmetingen tot 1.600 mm breed  
en maximaal 2.000 mm hoog. 

Bij breedtes tot 1.300 mm geldt zelfs een maximale 
hoogte van 2.400 mm. 

 Sneller en eenvoudiger te monteren
 Maximaal gewicht van 150kg
 Maximale hoogte van 2400mm

Recent is ons assortiment uitgebreid met een nieuw 
Paumelle deurscharnier met een versmalde aanzicht-
breedte. Hierbij zijn toleranties vanaf de buitenzijde 
niet zichtbaar. Het scharnier kan met gemak hogere 
gewichten tot 200 kg aan, beschikt over inbraak-
weringsklasse WK3 en is geschikt voor paniekdeuren.

De paumelle scharnieren hebben een gereduceerde 
aanzichtbreedte, een dunnere knoop en betere 
nastelmogelijkheden. Op te vangen toleranties zijn 
niet zichtbaar in het scharnier.

 Tot maximaal 200kg
 Verstelbaarheid niet zichtbaar vanaf buitenzijde
 WK3 inbraakwerend
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Ten behoeve van de nieuwe RT-opdekdeuren in ons 
assortiment, hebben we onlangs een fraaie Paumelle 
scharnier ontwikkeld, die in dezelfde oppervlakte-
behandeling als de A-line grepen kunnen worden 
uitgevoerd, voor een optimale kwaliteitsbeleving.  
De mooie, slanke scharnieren kunnen hele hoge  
gewichten aan, tot 120 kilo, zonder dat wordt  
ingeboet aan kwaliteit, uitstraling of comfort. 

 Vleugelgewicht tot 100kg
 Zelfde oppervlaktebehandeling als A-line grepen

In ons slotenpakket hebben we een aantal innovaties 
doorgevoerd, die toepasbaar zijn op al onze RT-deuren. 
Vanwege de behoefte aan hogere deuren, hebben 
we bijvoorbeeld een standaard hoger slot in ons 
assortiment opgenomen, die een goede dichtheid 
garandeert. Het hogere driepuntsslot kan zowel  
met een sleutel als met een kruk worden bediend. 
Deuren van 2.500 tot 2.700 mm hoog kunnen 
bovendien standaard worden uitgevoerd met een 
slotverlenging; een additioneel onderdeel dat  
ervoor zorgt dat de deur gelijkmatig sluit.

Op het gebied van WK3/RC3 hebben we een  
speciaal slot ontwikkeld met een vijfpuntsluiting,  
dat extra inbraakwering biedt. De vierde noviteit 
betreft een geïntegreerd paniekslot voor deuren  
met een paniekfunctie. Volgens EN1125 en EN179, 
dus uitgevoerd met een duwbalk of met een greep. 
Het slot is hierbij niet meer zichtbaar, maar zit  
verborgen in het systeem.

Ons dag- en nachtslot met meerpuntsvergrendeling 
voor opdekdeuren ten slotte kan van onder tot  
boven worden vergrendeld met sluitnokken,  
waarmee je naast veiligheid ook een enorm goede 
wind- en waterdichtheid creëert.

 Standaard hoger slot voor deuren
 Slotverlenging tussen 2500mm en 2700mm
 WK3 slot met vijf-puntsluiting
 Geïntegreerd paniekslot
 Dag- en nachtslot voor opdekdeuren

SLOTINNOVATIES
VOOR DEUREN

NIEUWE PAUMELLE SCHARNIER 
VOOR OPDEKDEUREN
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WATERCAMPUS
LEEUWARDEN  06  PROJECTEN

Projecten is waar het allemaal om draait, het eindproduct, de volledige 

beleving van de som van de producten. Op de volgende pagina’s ontdekt u 

hoe onze producten worden toegepast in een kleine selectie projecten.
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 06  PROJECTEN

LABORATORIUM VOOR INFECTIEZIEKTEN
GRONINGEN

STADSHEER
TILBURG

DE VUURVOGEL
TILBURG

HETE KOLEN
GRONINGEN
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HILTON
AMSTERDAM

 VIÑOLY TOREN
AMSTERDAM

IISPA
ALMELO

ROC HORIZON COLLEGE
HOORN

 06  PROJECTEN
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BLUEWATER
HOOFDDORP

De wereld verandert en Alcoa | Kawneer verandert mee. Met deze innovaties 

geven we u de kans om een nieuw uitzicht te geven aan de eindgebruiker. 

De service waarmee wij onze klanten van dienst zijn is onveranderd van 

kwaliteit. Wanneer u daarom vragen heeft over iets dat vermeld staat in deze 

brochure aarzel dan niet contact op te nemen.
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ALCOA | KAWNEER

ARCHIMEDESSTRAAT 9 | 3846 CT HARDERWIJK
POSTBUS 391 | 3840 AJ HARDERWIJK
NEDERLAND

WWW.ALCOA-ARCHITECTUURSYSTEMEN.NL


