NYHED!

Nyt slankt indadgående energivindue

Frame I
Nation I
Klassiske
indadgående
vinduer

Indadgående vinduer og døre i klassisk design
Med glaslistemarkering eller kitfals-look

Plant udvendigt design

De klassiske udadgående serier Frame IC og Nation IC har nu
fået deres helt nyudviklede indadgående søsterserier Frame I og
Nation I.

Frame I og Nation I er designet med ramme i niveau med udvendig
karm, hvilket giver et slankere udtryk, og derved opnås samme
udtryk og lysindfald, som ved udadgående Frame IC og Nation IC.

Ensartet udvendigt design

Til serierne kan der bestilles paskvilgreb med grebsbetjent
bremse, som holder vinduet i en fast position, når det åbnes
mere end 18o.

Frame I/Nation I (indadgående) og Frame IC/Nation IC (udadgående) har samme udvendige karm-ramme højde, og kan derfor
placeres i samme facade, uden der er stor visuel forskel.
Dette giver arkitektonisk frihed til at kombinere forskellige åbnefunktioner … uden at det går ud over designet.
De indadgående elementer kan altså sammenstilles med de udadgående uden problemer, og der er desuden mulighed for fremstilling af multielementer.

God energi - A-mærket
Energiværdierne naturligvis også i orden … med en eref på op til
+13,3 og en u-værdi ned til 0,82 lever de nye vinduer nemlig op
til BR2020.

Frame I & Nation I
Udviklet, testet og produceret i stiv kuling fra vest

Frame I og Nation I

Indadgående
Indadgående med 3-lags rude

Det nye indadgående designvindue fra Idealcombi supplerer de kendte udadgående produktserier
Frame IC og Nation IC
Ensartethed, samme dimensioner, multifunktionelt designvindue …

Eref = fra +13,3
Uw = fra 0,82

A

Idealcombi tager de mange unikke sammensætningsløsninger fra Futura-serierne med over i det
traditionelle karm/ramme-sortiment.
Frame I og Nation I kan anvendes til enhver tidstypisk byggestil - helt tilbage til et-lags rude med
udtryk af kitfals frem til termorudelooket med udtryk af glaslistemarkering.
Vinduerne er udviklet grønt iht vores miljøcertificering, men leveres i alle RAL farver med høj glans
eller mat glans på de udvendige aluminium-profilkapper.
Et helt nyt og stærkt indadgående vinduessystem, som giver dig endnu større arkitektonisk frihed.
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DET HURTIGE OVERBLIK
• Velkendte indvendige og udvendige designs
• Træ indvendigt og alu-profil udvendigt
• Dobbelt tætningsplan for øget isolering
• 3-lags lavenergiruder
• Med eller uden profilkehl til den ønskede
indvendige stil

Frame I

• FSC® certificeret kernetræ - fingerskarret og
kvalitetsoptimeret

149

• Funktioner - vinduer:
Dreje/kip, Kip/dreje, Kip, Dreje og Fast karm
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• Funktioner - døre:
Dreje/kip, Kip/dreje og Dreje
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• Kan leveres med grebsbetjent bremse
• Opfylder BR20
• Kan kombineres med Frame IC og Nation IC
• Mulighed for sammenstilling
• Mulighed for multielementer
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• Ramme i niveau med udvendig karm giver
slankere udtryk og bedre lysindfald.
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• Vælg mellem 122 og 149 mm karmdybde
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• 10 års standard garanti

48
75

122

149

Nation I

50

92 5.6

36.4

© Idealcombi A/S - Juni 2020

Vinduer. Udviklet, testet og produceret i Thy

info@idealcombi.dk | www.idealcombi.dk
Salg – Vest Tlf.: 9688 2500 | Salg – Øst Tlf.: 4450 2100 | Salg – Aarhus Tlf.: 9688 2500

