Kunststof kozijnen en deuren

Ook voor
Passief Huis
U-waarde vanaf
0,79 Uw/m2K*

Voor elke daglichtoplossing
www.intura.nl

Intura

De nieuwe norm in kunststof
kozijnen en deuren
Intura kunststof kozijnen en deuren
worden op hoogwaardige wijze
vervaardigd met premium profielen
van de Europese marktleider in
profielsystemen Kömmerling. Wij
werken continu aan het realiseren van
een zo hoog mogelijke isolatiewaarde
(profiel vanaf 0,95W/m2K en glas vanaf
0,5W/m2K).
Onze kunststof ramen en deuren zijn
standaard uitgerust met kwalitatief
Winkhaus (ActivPilot) beslag en
kennen vele mogelijkheden qua
kleuren en toepassingen. Dit maakt
Intura kozijnen geschikt voor zowel
renovatie- als nieuwbouwprojecten
waar de eisen met betrekking tot
esthetiek, energiebesparing, milieu en
geluidsisolatie steeds strenger worden.
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Ook voor
Passief
Huis

Energie
efficiënt

Najwyższe
parametry izolacji

U-waarde
vanaf *

U-waarde
vanaf *

0,81 Uw/m2K

76AD OPTI

0,79 Uw/m2K

88MD Premium

• 76 mm, 2 pakkingen

• 76 mm, 3 pakkingen

• Optimale thermische isolatie
Uf = 1,1 W/m2K

• Optimale thermische isolatie
Uf = 0,95 W/m2K

• Beglazingspakketten 24-48 mm

• Beglazingspakketten 48 mm

• Aantrekkelijk design

• Aantrekkelijk design

• Effectieve bescherming
tegen geluid

• Effectieve bescherming
tegen geluid

• Inbraakwerend

• Inbraakwerend

• Duurzaamheid en gebruiksgemak

• Duurzaamheid en gebruiksgemak

Kozijnen en deuren uitgevoerd
met kwaliteit van Winkhaus
Kozijnen en deuren uitgevoerd met kwaliteit van Winkhaus voor draaikiepramen is een geslaagde combinatie van functionaliteit,
uitgekiende en in de praktijk bewezen veiligheidstechniek en bedieningscomfort. Het is geschikt voor alle profielsystemen, biedt
een hoge mate van flexibiliteit en voldoet aan hoge optische eisen door het mooie design van de zichtbare scharnierzijde.

Winkhaus ActivPilot concept:

Optimaal comfort met isolerende HR++ en HR+++ beglazing

24 mm

44 mm

48 mm

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Beglazing: 4/16/4
Dubbel glas hr++
Edelgas - argon
Warme afstandhouder (spacer)
Emissiearme coating
Ug = 1,0 w / m2k

Beglazing: 4/16/4/16/4
Triple glas hr+++
Edelgas - argon
2x warme afstandhouder (spacer)
2x low-e coating
Ug = 0,6 w / m2k

Beglazing: 4/18/4/18/4
Triple glas hr+++
Edelgas - argon
2x warme afstandhouder (spacer)
2x low-e coating
Ug = 0,5 w / m2k
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Intura kozijn met 76AD OPTI profiel

Het door Intura gebruikte 76AD OPTI profiel voor kozijnen is een uniek, universeel systeem dat
verkrijgbaar is in talloze variaties en kleuren. Met het 76-systeem van Kömmerling presenteert
Intura een nieuw systeem voor kunststof ramen en deuren met een inbouwdiepte van 76 mm.
Het biedt nieuwe ontwerpmogelijkheden om een duurzame leefomgeving te creëren voor
opdrachtgevers die een nieuwe woning bouwen of renoveren.
Het ontwerp is zo geavanceerd dat allerlei soortige beglazing
met modern isolerend glas mogelijk zijn, ook triple glas en dit
met een slank profiel. De slanke profielen zorgen voor een
optimale lichtinval. Bovendien biedt dit innovatieve systeem
uitstekende resultaten op vlak van warmte- en geluidsisolatie
en bescherming tegen inbraak.
Kiezen voor de toekomst
Als u vandaag voor een Intura kozijn met 76AD OPTI profiel
kiest bij het bouwen of verbouwen van uw woning, neemt
u een beslissing voor de toekomst. Energiebesparing, een
tijdloze uitstraling en duurzame kwaliteit verhogen de waarde
van uw woning en bieden volop leefcomfort.
Het Intura kozijn met 76AD OPTI profiel is een zogenaamd
aanslagdichtingssysteem (AD). Dit succesvolle systeem behaalt
uitstekende prestaties, het 76AD OPTI profiel behaalt in de
standaarduitvoering al een isolatiewaarde tot 1,1 W/(m2K).

Intura kozijn met 76AD OPTI profiel
• Een hoog warmte-isolerende vijfkamer aanslagdichtingssysteem met staalversterking en met een bouwdiepte van
76mm heeft in de standaarduitvoering al een Uf-waarde
tot 1,1W/(m2K).
• Uitgebreid aanbod aan beglazingen tot en met 48 mm
voor ontwerpen met drievoudig glas of modern functioneel
glas. (veiligheids-, zonwerend- en, geluidswerendglas).
• 5-Kamer-Technologie.
• Perfecte geluidsisolatie tot 47dB.
• Extra veiligheid dankzij de inbraakwerende kenmerken.
• Stevige en weerbestendige oppervlakken die gemakkelijke
te onderhouden zijn.
• Behoudt zijn waarde dankzij de duurzaamheid en een
uitstekende kwaliteit.
• Slanke profielen zorgen voor een optimale lichtinval.
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Hoge thermische isolatiewaarde

oge thermische
Het 76 AD OPTI profiel behaalt
olatiewaarde

1

3

bevestigd door meerdere PVC-wanden
De kamersen/of
zijn profielwand
ontworpenverdikkingen
op basis vanheen.
de

1

4

ehaalt uitstekende isolatie
aarde tot Uf = 1,1 W /
m2K) met staalversterking.

nieuwste berekeningsmethoden om hoge isolatiekenmerken voor warmte en geluid te verzekeren,
tevens creëert men een optimale proﬁelstabiliteit
en sterkte om bv een zware beglazing te dragen.

2

2

Uitzonderlijke vormvastheid

6

2

oor speciale inwendige
okken blijven de stalen
ersterkingen perfect op
un plaats zitten.

Beglazing

5

Grote keuze aan beglazing: van
HR++ tot triple HR+++ beglazing,
Veilige functionaliteit
of speciaal functioneel glas.

4

Dragende beslagdelen worden bevestigd
doorheen meerdere PVC-wanden en/of proﬁelwand verdikkingen.

3

De modernste kamertechnologie

De kamers zijn ontworpen op basis
van de nieuwste berekeningsmethoden om hoge isolatiekenmerken
voor warmte en geluid te verzekeren,
eglazing tevens creëert men een optimale
profielstabiliteit en sterkte om bijvoorbeeld
een zware beglazing te dragen.

rote keuze aan beglazing:
an 52 mm tot drievoudige
eglazing, of speciaal
unctioneel glas.

4

Veilige functionaliteit

De modernste
kamertechnologie
Dragende
beslagdelen worden

uitstekende isolatie waarde tot Uf =
1,1 W / (m2K)
et KÖMMERLING
76 ADmet staalversterking.

Door speciale inwendige nokken
blijven de stalen versterkingen
perfect
op hun plaats zitten.
itzonderlijke
vormvastheid
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Flexibele en eenvoudige plaatsing

De plaatsing kan worden uitgevoerd
met normale muurankers of montagebouten door de staal versterking heen
of met koploze montageschroeven via
specifieke
voorziene
PVC-kamers.
Flexibeledeen
eenvoudige
plaatsing
De installatie kan op een snelle,
eenvoudige en veilige manier.

De plaatsing kan worden uitgevoerd met normale
muurankers of montagebouten doorheen de staal
Voor elke montageschroeven
daglichtoplossing intura.nl 5
versterking of met koploze
via
de speciﬁeke voorziene PVC-kamers. De installatie
|
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Intura kozijn met 88MD Premium profiel

Premium kwaliteit voor duurzaam wonen
Het Intura kozijn met 88MD Premium profiel is het raam van de toekomst. Het innovatieve premium
raam- en deursysteem voldoet al aan de eisen van morgen voor het bouwen van passiefhuizen met
optimale geluids- en inbraakbeveiliging en met een toekomstgericht ontwerp.
Een blik op nieuwe perspectieven
• Vormgeving ontstaat tussen droom en werkelijkheid. Met de
nieuwe generatie kunststof kozijnen van Intura opent zich
een waaier aan mogelijkheden voor zowel creatieve
als duurzame architectuur.
• Intura kozijnen geven concrete antwoorden op vragen naar
energiebesparing, het gebruik van andere energiebronnen
en de vraag naar veiligheid. Intura kozijnen zetten een niet
eerder geziene kwaliteitsnorm neer. De samenstelling van
het 88MD Premium profiel maakt een echte verbetering van
de isolatiewaarden mogelijk.

6

|

Voor elke daglichtoplossing intura.nl

Technische voordelen
•G
 eschikt voor Passief Huis volgens ift-richtlijn WA-15/2.
•U
 f waarde = 0,95 W/(m2K) in standaarduitvoering met staal.
•S
 tandaarduitvoering met stalen versterkingen voor maximale
vleugelafmetingen.
•E
 legant ontwerp met mogelijkheid tot grote raampartijen.
•U
 itgebreide kleurkeuze.
• Inbraakwerende ramen – Weerstandklasse RC2 (WK2).
• Beglazing mogelijk tot 48 mm dikte.
•O
 ptimale geluidsisolatie tot 47 dB.
•E
 en innovatief dichtingssysteem met een centrale
middendichting.

Ook voor
Passief
Huis
Bouwvoordelen
• Bouwdiepte : 88mm.
• De beslagbevestiging van het hoekscharnier, door meerdere
PVC-wanden en of staalversterking.
• Verdikkingen in de meest belaste zones voor betere fixatie
van de schroeven.
• 7-Kamer technologie.
• Middendichting met minstens 4,5 mm overlapping.
• Optimale middendichtingsuitvoering met grotere
decompressieruimte.
• De sponningsdichting zorgt voor een optimale dichting en
warmte-isolatie.
• Schuine tussenwanden creëren een extra ruimte waardoor
de isolatie verhoogt en zorgen voor een extra versterking.
• Holle kamervoeten - stabiliteit en isolatie.

Voor elke daglichtoplossing intura.nl
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Intura schuifpuien
Intura kunststof schuifpuien met een HST profiel zijn een aanwinst voor iedere woning of appartement. Ze zorgen voor een hoge
thermische isolatie en zijn onderhoudsarm. U hoeft ze alleen nog af en toe schoon te maken. Mooi afgewerkt en voelbaar hoogwaardige
kwaliteit. Door volledige verstevigingen in de omtrek van het frame en de vleugel te maken is het mogelijk om grote afmetingen te
creëren tot wel 5 meter breed en 251,7cm hoog. Het frame biedt de mogelijkheid om (triple) glas toe te passen met een dikte tot 44mm.

LUCHTDICHTHEID VOLGENS
PN-EN 120207

>4
WATERDICHT
VOLGENS NORM
PN-EN 12208

> 9A
Stressbelasting
bij wind volgens
norm PN-EN
12210

> C2

De kleurmogelijkheden van HST-hefschuifpuien kunnen afwijken
van het kleurenoverzicht van andere ramen en deuren.

Hoogste klasse
stevigheid profiel

Vleugel schuift
soepel door
extra set
wieltjes

Afmetingen tot
5000x2517mm

5000 x 2517 mm

Hoogwaardige afwerking in hoeken
met V-Perfect technologie

8

|

Voor elke daglichtoplossing intura.nl

Standaard lage
drempel

Intura buitendeuren
Onze buitendeuren worden gekenmerkt door een unieke esthetiek. Aandacht voor elk detail wordt bevestigd door de bekende
componenten en gerenommeerde merken. Daarnaast kan de deur aan uw eigen wensen worden aangepast door een kleur, paneel of
openingsmogelijkheid te kiezen.

Veel keuze
mogelijkheden

Opent naar binnen
of naar buiten

Vergrendeling
met espagnoletten

Grote keuze aan panelen
voor elke gewenste
uitstraling

Kwaliteitsscharnieren

Diverse
mogelijkheden
in sluitwerk
• Deurhendel
• Deurknop
• Deurgreep

Lage
aluminiumdrempel

Voor elke daglichtoplossing intura.nl
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Kies uw kleur
De standaard profielkleur van Intura kunststof
kozijnen en deuren zijn wit gelijkend aan RAL 9016.
U kunt de kozijnen op basis van uw persoonlijke
wensen voorzien van generfde folies met
houtdessins en unikleuren of met gladde folies.
De kleurfolies zijn bestand tegen zeer extreme
weersomstandigheden.

Unikleuren
Matte folies

QB |KWARTSGRIJS
(Analoog RAL 7039)

Staat uw kleur er niet tussen?
Vraag ons naar de mogelijkheden.
BQ |BASALTGRIJS
(Analoog RAL 7012)

AU | ANTRACIETGRIJS
Analoog RAL 7016)

Houtdessins
37 | RUSTIEKE EIK

15 | MOERASEIK

24 | MAHONIE

34 | DONKERE EIK

32 | GOUDEN EIK

42 | MACORE

52 | NOTENBOOM

90 | BLACK CHERRY

SM | ZWARTGRIJS
(Analoog RAL 7021)

US | GRAFIETZWART
(Analoog RAL 9011)

Metaal unikleuren
AR | METBRUSH ZILVER

MP | METBRUSH PLATINA
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MQ | METBRUSH KWARTSGRIJS

MT | METBRUSH ANTRACIETGRIJS

De afgedrukte kleuren kunnen
afwijken van de originele kleuren.
Niet alle kleuren zijn standaard te
verkrijgen, informeer bij een van
onze erkende vakbedrijven.

M

De afgedrukte kleuren kunnen
afwijken van de originele kleuren.

Unikleuren
Unikleuren
Gladde folies
Gladde folies
Generfde folies
Generfde folies
GA | AGAATGRIJS
GA | AGAATGRIJS
(Analoog RAL 7038)
(Analoog RAL 7038)
WX | REINWIT WX | REINWIT
(Analoog RAL 9010)
(Analoog RAL 9010)

27 | CHOCOLADEBRUIN
27 | CHOCOLADEBRUIN
(Analoog RAL 8022)
(Analoog RAL 8022)

CQ | CREME
CQ | CREME
(Analoog RAL 9001)
(Analoog RAL 9001)

80 | ZWARTBRUIN
80 | ZWARTBRUIN
(Analoog RAL 8022)
(Analoog RAL 8022)

93 | AGAATGRIJS93 | AGAATGRIJS
(Analoog RAL 7038)
(Analoog RAL 7038)

88 | STAALBLAUW
88 | STAALBLAUW
(Analoog RAL 5011)
(Analoog RAL 5011)

21 | ZILVERGRIJS21 | ZILVERGRIJS
(Analoog RAL 7001)
(Analoog RAL 7001)

58 | DENNENGROEN
58 | DENNENGROEN
(Analoog RAL 6009)
(Analoog RAL 6009)

GE | BETONGRIJS
GE | BETONGRIJS
(Analoog RAL 7023)
(Analoog RAL 7023)

44 | WIJNROOD 44 | WIJNROOD
(Analoog RAL 3005)
(Analoog RAL 3005)

92 | BASALTGRIJS
92 | BASALTGRIJS
(Analoog RAL 7012)
(Analoog RAL 7012)

94 | LICHTGRIJS 94 | LICHTGRIJS
(Analoog RAL 7035)
(Analoog RAL 7035)

GD | KWARTSGRIJS
GD | KWARTSGRIJS
(Analoog RAL 7039)
(Analoog RAL 7039)

GP | STEENGRIJSGP | STEENGRIJS
(Analoog RAL 7030)
(Analoog RAL 7030)

16 | ANTRACIETGRIJS
16 | ANTRACIETGRIJS
(Analoog RAL 7016)
(Analoog RAL 7016)

GR | TAUPE

31 | MARONIBRUIN
31 | MARONIBRUIN

GT | ZIJDEGRIJS GT | ZIJDEGRIJS
(Analoog RAL 7044)
(Analoog RAL 7044)

50 | SIGNAALGRIJS
50 | SIGNAALGRIJS
(Analoog RAL 7004)
(Analoog RAL 7004)

| HAZY GREY FINESSE
HZ | HAZY GREYHZ
FINESSE
(Analoog RAL 7001)
(Analoog RAL 7001)

SG | LEIGRIJS SG | LEIGRIJS
(Analoog RAL 7015)
(Analoog RAL 7015)

AG | ANTRACIETGRIJS
AG | ANTRACIETGRIJS
(Analoog RAL 7016)
(Analoog RAL 7016)

GR | TAUPE

en.
Meer info : www.intura.nl
Meer info : www.intura.nl
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Voor elke daglichtoplossing
Intura is de distributiepartner voor de
Nederlandse markt van één van Europa’s
meest innovatieve daglichtproducenten.
Intura biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte
daken, zoals dakramen en platdakramen, maar ook voor
gevels zoals kunststof kozijnen en deuren. Intura bouwt met
deze samenwerking op decennia lange daglichtervaring.
Naast een gezonde mix van daglicht en ventilatie voor extra
leefcomfort, leveren onze producten tevens een bijdrage aan
het terugdringen van het energieverbruik.

Bekijk ook onze andere folders
online of bestel op www.intura.nl

Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten
worden ontleend.

Intura B.V. De Wel 36a • 3871 MV Hoevelaken • Nederland • www.intura.nl • info@intura.nl • Telefoon nr.: +31(0)33 - 2022082
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Minimaal de beste kwaliteit en een product dat een
duurzame en aangename oplossing biedt voor een
betere prijs! Dit is ons dagelijkse motto waarmee
we bij willen dragen aan een aangename leefomgeving
onder de Nederlandse daken. Met een sterk gevoel van
verantwoordelijkheid voor onze klanten, medewerkers, het
milieu en de samenleving, werken we met ons team met
veel plezier aan het leveren van kwalitatieve producten, het
verlenen van optimale service en aan duurzame innovatieve
producten voor de toekomst.

