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Bestektekst Multiwindow 

1. Uitgangspunten
De Uw-waarde is afhankelijk van de profiel-, glaskeuze, indeling, afmeting, etc.., derhalve kan er
geen vaste Uw-waarde worden gehanteerd.

Ventilatie waarde Multiwindow
Nominale ventilatie capaciteit 
Qv Bij 1 Pa per meter  

Dne, W (C;Ctr) 
in dB   

Dne, A in dB  Dne, Atr in dB 

20,8 dm3/s  38 (-1;-3) 37 35 

*diepte van MW n.t.b.

2. Brand- en inbraakwerendheid
Brandwerendheid
Projectgebonden (excl. roosters)

Inbraakwerendheid 
Projectgebonden 

3.1 Profielkeuze
Kawneer RT 72 Reflex - geïsoleerde profielserie.
De raamprofielen zijn voorzien van een verborgen waterafvoer.
Bovengenoemde profielserie volgens voorstel en systeem Rollecate B.V. Doorbuigingseisen 
volgens de laatst geldende NEN 2608. (uitgegaan van gebouwhoogte ----windgebied ----en 
de situatie bebouwd /onbebouwd).

3.2 Legering
Profielen ALMG-SI 0,5 – F 22. 

3.3 Oppervlaktebehandeling
De aluminium profielen worden op staflengte gemoffeld en daarna in de fabriek verwerkt. 

Laagdikte poedercoating volgens de VMRG kwaliteitseisen. Geen pre-anodisatie, dit is een  
kostbaarder systeem en op twee laags 90mu gemiddeld wordt eenzelfde garantie gegeven. 

4. Glas
Project gebonden glas, voorzien van kunststof afstandhouders

5. Hang- en sluitwerk
Hang- en sluitwerk verkrijgbaar in niet en wel verborgen, in kleur en/of rvs look.
Standaard Rollecate.
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Draai- (val)raam voorzien van systeem gebonden Siegenia beslag van voldoende  
zwaarte inclusief aluminium handgreep, niet afsluitbaar (bij WK2 afsluitbaar alleen vanaf de 
binnenzijde), mogelijk uit te voeren met  kierstand.  

Hang- en sluitwerk, voor zover niet anders genoemd, technisch blank geanodiseerd / gelakt in de 
standaard kleur grijs.  

5.1. Roosters
HDV-techniek voor extra comfort 

Door de HDV-X uitvoering van het ventilatiedeel ontstaat een aanzienlijke comfortverbetering. Dit 
zelfregelende mechanisme zorgt voor een constante volumestroom van de binnenkomende lucht. 
De HDV-X roosters geleiden de doorstromende lucht naar boven. Tenslotte zorgt het Coanda-effect 
voor een vermenging van de koude binnenkomende lucht met de al aanwezige warme lucht.  

Het resultaat: een comfortabel, energiezuinig maar bovenal een gezond binnenklimaat. 

 Zelfregelend HDV-X

 ventilatiecapaciteit 20 dm³/s/m¹

 aanzienlijke comfortverbetering

 standaard geluids-isolatiewaarde van minimaal R q,A : -1 
dB(A)*

 volledig recyclebaar

 eenvoudig van binnenuit te reinigen

 Afwerking

 poedercoating laagdikte ca. 90 µm in kleur van het kozijn

 kunststofdelen in zwart of wit 

5.2 Screens

Geschikt voor buitentoepassing, overeenkomstig NEN-EN 13561+a08. 

De windweerstand  (NEN-EN 13561+08)  klasse 6, maximale weerstand tegen windkracht 8. 

Maatvoering  
Schermbreedte minimaal 670 mm. en maximaal 2800 mm. 
Schermhoogte maximaal 3000 mm. 

Materiaal 
Kap, bovenbuis, zijgeleiding en onderlijst aluminiumlegering  (NEN-EN 573-3-09) EN AW-6060 T66 
Kopschotten en afdekking geleiding in kunststof zwart. 

Kap  
Geëxtrudeerd, verwerkt in Multiwindow 
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Zijgeleiding
Geëxtrudeerd, afmeting 38 x 28 mm (b x d), inwendig voorzien van kunststof inlegprofiel.  

Bovenbuis 
Aluminium o47 mm 

Onderlat  

Geëxtrudeerd aluminium kokerprofiel, afmeting 20 x 48 (b x h) mm, materiaaldikte 1,5 mm. 

Voorzien van doekgleuf en gleuf voor borstelband aan de onderzijde. De onder lat wordt verzwaard 

door  middel  van thermisch verzinkt staal dat in het kokerprofiel wordt geschoven.  

Oppervlaktebehandeling   
Geleiding en onderlat  gemoffeld middels poedercoatsysteem, laagdikte ca. 90 µm. in kleur van het 
raam.   

Laagdikte ca. 15 mu blank geanodiseerd  
Laagdikte ca.15 mu kleur geanodiseerd 
Laagdikte ca. 60 mu gemoffeld, gepoedercoat 

Doek 
Gepolyvinyliseerd glasvezeldoek type Satiné, gewicht ca. 520 gr/m2, in nader te bepalen standaard  
kleur. De zijkanten zijn voorzien van een ritsband welke door het kunststof inlegprofiel geleid wordt.  
Doeken waarvan de breedte- en hoogtemaat groter zijn dan 2500 mm, kunnen voorzien zijn van een 
horizontale lasnaad.  

Bediening  
Elektrisch: in de bovenbuis gemonteerde 230 volt buismotor met ingebouwde eindschakelaars en 
thermische beveiliging. Vermogen ca. 0,8 ampère, piekspanning 1,25 ampère. De motoren zijn  
voorzien van ca. 40 cm kabel met Hirschmannstekker Stas 3. De contrastekker Stak 3 wordt los  
aangeleverd.  




