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1 PRODUCT VAN  
1 CONT(R)ACTPARTIJ

VAN BINNENUIT, OOK  
ACHTERAF  MONTEERBAAR

SNELLERE MONTAGE EN  
EERDER IN DE  BOUWSTROOM

GEEN EXTRA STEIGER- EN  
HOOGWERKERKOSTEN

CONSTRUCTIEF DE  
BETERE OPLOSSING

KLAAR VOOR  TRANSFORMATIE, 
RENOVATIE EN  NIEUWBOUW
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Multiwindow: een nieuwe vorm van 
flexibiliteit. Het eerste raam waarbij 
binnen- en buitenzonwering en 
ventilatie in het kozijn geïntegreerd 
zijn. Door deze toepassing ontstaat 
er een technisch en esthetisch 
verantwoord ontwerp. 

Naar behoefte van de klant kunnen 
de functies zonwering en/of ventilatie 
in de productie of na montage 
modulair worden toegevoegd of 
verwijderd. De (multi)functies zijn 
door aanvullende domotica verder 
te optimaliseren, desgewenst wordt 
Multiwindow standaard voorzien van 
voorbereiding op deze technologie. 

VOOR 
WIE? 

Een innovatie van drie gerenommeerde parti jen: 

Rollecate, R-Vent en Schellekens & Schellekens.
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KOZIJN
+ SPECIFICATIES 

Zoals u gewend bent zijn in aluminium alle kleuren 

mogeli jk. Indien gewenst kan Multiwindow ook in 

bi-color uitgevoerd worden waarbij de binnenzijde 

in een andere kleur wordt gemoffeld dan de 

buitenzijde.

Het kozijn van Rollecate vormt een 
vast onderdeel van Multiwindow. Het 
wordt standaard vervaardigd uit de 
profielserie Kawneer RT 72 Reflex 
en kent een maximale afmeting van 
250  x 250 cm. Standaard wordt 
er 24 mm HR++ glas toegepast 
(opgebouwd 5 – 15 - 4) met een 
U-waarde van 1,0 W/m2K. Tevens 
is er de mogelijkheid om het in triple 
glas met een U-waarde van 0,6 W/
m2K uit te voeren. Naast vast glas 
behoort een draaikiepraam ook tot de 
mogelijkheden.
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MULTIWINDOW
+ ZONWERING

Bij de keuze voor zonwering als 
onderdeel van Multiwindow wordt 
de stormvaste Proscreen Zip van 
Schellekens & Schellekens toegepast.
Deze verticale zonwering is voorzien 
van een Satiné glasvezeldoek. 
Het doek is voorzien van een ritsdeel 
dat in de kunststof inlage in de 
geïntegreerde geleiding opgesloten 
is. Omdat het doek aan vier zijdes 
gefixeerd is, blijft het doek in de 
juiste positie en is daardoor wind- en 
stormvast.

De screens zijn voorzien van een TüV certif icaat 

met windweerstandsklasse 6 (correspondeert aan 

windkracht 8) en behoren daarmee tot de meest 

stormvaste screens op de markt. 



De screens hebben een minimale 
breedte van 80 cm en maximale 
breedte van 250 cm. De screens zijn 
leverbaar tot maximaal 250 cm hoog.

Standaard zijn de screens voorzien van een 

elektrische buismotor op 230v en kunnen 

optioneel voorzien worden van een radiografische 

ontvanger. De aansturing van de zonwering kan 

lokaal zowel bedraad als radiografisch geschieden. 

Indien de aansturing in combinatie met een 

gebouwbeheersysteem of wind/zonautomaat 

geschiedt, kan dit uitsluitend bedraad.

Optioneel zijn diverse soorten doeken mogeli jk met 

verschil len in materiaal, prestaties en openheid.

MATEN
& TECHNISCHE

ASPECTEN

OPPERVLAKTEBEHANDELING: 

Naturel geanodiseerd, laagdikte 15 mu.

In kleur geanodiseerd, laagdikte 15 mu.

Gemoffeld, poedercoatsysteem, laagdikte ongeveer 60 mu.

BOVENBUIS:

Aluminium diameter 47 mm.

Onderlat 48x20, verzwaard met thermisch verzinkt staal.

DOEK:

Aan beide zijden voorzien van een ritsdeel dat in een kunststof profiel in de 

zijgeleiding geleid wordt en zo zorgt voor een strak hangend doek.

GELEIDING: Geïntegreerd in kozijnprofiel.
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Het ventilatiedeel van Multiwindow 
wordt verzorgd door R-Vent en 
onderscheidt zich door een grote 
ventilatiecapaciteit in combinatie 
met uitstekende geluiddempende 
eigenschappen. Het rooster is 
zelfregelend (HDV). Hierdoor wordt 
de doorstroomopening van het 
rooster automatisch aangepast aan 
de heersende winddruk.

Kenmerkend voor dit ventilatierooster is de 

instroomopening aan de binnenzijde. Naast het 

fraaie uiterl i jk wordt de binnenkomende verse 

lucht naar boven gestuurd. Er wordt dus optimaal 

gebruik gemaakt van het Coanda effect waarbij 

de verse lucht goed vermengt met de lucht in 

de ruimte. Voor de bewoner resulteert dit in een 

gezond en comfortabel binnenklimaat.

Multiwindow is ook verkrijgbaar in geluiddempende 

uitvoeringen voor geluidbelaste projecten

MULTIWINDOW
+ VENTILATIE



TECHNISCHE SPECIFICATIES
KOZIJNFRAME:  Kawneer RT 72 Reflex serie  
 (mogelijk uit te voeren in ander kozijnsysteem, bijvoorbeeld Schüco)

AFMETINGEN: Max. 250 x 250 cm

GLASTYPE: 5 – 15 – 4 (24 mm, HR ++ met U-waarde van 1,0 W/m2K
 (mogelijkheid om ook in triple glas te doen met U-waarde van 0,6 W/m2K)

TYPE BEGLAZING: Vast glas (mogelijk ook draaikiepraam) 

MONTAGE KOZIJN: Mogelijkheid om zowel van binnenuit als buitenaf te monteren

RAL KLEUR: Alle RAL kleuren zijn mogelijk evenals bi-color (buiten andere kleur dan binnen)
BEDIENING: “Volledige elektrische oplossing” besturing raam/zonwering/ventilatie door middel 
 van app of afstandsbediening

TOEPASSING:  Hoogbouw mogelijk, onderhoud en montage bak van binnenuit 

EXTRA’S:  Prefab in fabriek 
  Inbraakwerend Klasse 2

ZONWERINGDEEL
TYPE ZONWERING: Proscreen Zip 

AFMETINGEN: Max. 250 x 250 cm 

DOEKMATERIAAL: Glasvezeldoek (andere doeken mogelijk)

GELEIDING: Doek met ritsdeel dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding wordt geleid. 
 (TÜV getest tot windweerstandsklasse 6)

BEDIENING: Radiografisch/elektrisch 

WINDBESTENDIGHEID: Proscreen Zip is windbestendig tot windkracht 8

VENTILATIEDEEL  Mechanisch zelfregelend (HDV)  
  Bedieningsklep aan de binnenzijde 
  Luchtinstroom aan bovenzijde ter verbetering van het comfort  
  Ook uitvoerbaar in geluiddempende versie

  type  Qv 1Pa  Dne (W) 
  Standard 22 dm3/s   30dB 
  Medium 22 dm3/s   35dB
  Large 19 dm3/s   37dB

Het eerste raam waarbij binnen- 
en buitenzonwering en ventilatie 
in het kozijn geïntegreerd zijn. 
Door deze toepassing ontstaat 
er een technisch en esthetisch 
verantwoord ontwerp.

MULTIWINDOW
IN HET KORT
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+31 (0)522 467 000




