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Lumax
 

UW = 1.5 W/M²K*
 

*AFMETINGEN: 3000 MM X 2100 MM;  

UG: 1.0 W/M²K & PSI: 0.036 W/MK

UNIVERSELE SCHUIFPUI DIE VOLDOET AAN ALLE HEDENDAAGSE EISEN



Intura

Aanzichtbreedte kader 52 mm

Aanzichtbreedte vleugel
74 mm (schuif) &  
90 mm (hefschuif)

Aanzichtbreedte middenstijl 45 mm

Inbouwdiepte kader
99 mm - 117.7 mm 
141.55 mm - 184.4 mm

Inbouwdiepte vleugel 51 mm

Inbouwdiepte middenstijl 117.7 mm - 217.7 mm

Sponninghoogte 20 mm

Beglazing monorail 17 mm - 60 mm

Beglazing vleugel 6 mm - 36 mm
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Simax

U-WAARDE
Uf tot 1.5 W/m²K afhankelijk van de kader- 

vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

LUCHTDICHTHEID Klasse 4 (NBN EN 12207)

WATERDICHTHEID Klasse 8A (NBN EN 12208)

WEERSTAND TEGEN WIND Klasse C3 (NBN EN 12210)

SCHOKWEERSTAND Klasse 4 (NBN EN 13049)

INBRAAKWERENDHEID RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)

BEDIENINGSKRACHTEN Klasse 1 (NBN EN 13115)

AKOESTIEK NVT

BIJZONDERE KENMERKEN
•  3 kamersysteem

•  Sluitwerk: Sobinco (schuifsysteem)/Hautau (hefschuifsysteem)

•  Max. vleugelgewicht: 250 kg (schuifsysteem) & 300kg (hef-

schuifsysteem)

•  Montage in verstek 

•  Extra isolerende vulstukken mogelijk

•  SKG inbraak gecertificeerd

•  Zeer smalle middenstijl 45 mm

•  Monorail binnen- en buitenbeglazing, duorail en trirail

•  Schuif en hefschuif 

•  Vlakke dorpel

Aluminium

•  Legering Al MgSi 05 - F22

•  T5-T66 (volgens NBN EN 755-2)

Toleranties

•  Wanddikten en afmetingen van de profielen volgens  

NBN EN 12020-2

Dichtingen

•  EPDM volgens NBN EN 12365

Thermische onderbreking

•  Hoogisolerende noryl strips

•  Polyamide (PA 6.6.25) strippen versterkt met 25 % glasvezel met 

draadlijm met technische goedkeuring (ATG/H 726)

•  Elektrostatische “Powder Coating”: volgens de richtlijnen van 

Qualicoat seaside in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend 

als mat met Qualicoat licentie n°219

•  Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als 

structuur 

•  Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 

‘look’ van een anodisatie afwerking

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig  

seaside garantiecertificaat. 

MATERIAAL

UITVOERINGEN

OPPERVLAKTEBEHANDELING

PRESTATIENIVEAU
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Voor elke daglichtoplossing

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

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 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. 

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.

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