100%
Uw leverancier van aluminium
en kunststof gevelelementen.

BELGIUM
QUALITY

2018.

Elegant
en modern

Eindeloos
kleurenpalet

ONTDEK DE

Verschillende
krasbestendige
structuren
beschikbaar

VOORDELEN
VAN ALUMINIUM

10
100% groen
product

10 jaar maritieme
garantie op alle kleuren

Licht, maar
natuurlijk sterk

Brandveilig

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaam

Aluminium is een duurzaam en hedendaags materiaal
met tal van unieke eigenschappen en voordelen.
Dit maakt het bijzonder geschikt voor uw Aliplast ramen en deuren.

RAMEN

STAR 75
De logische keuze,
het raam van de toekomst.

• Nieuw ultra performant systeem
• Geschikt voor lage energiewoningen
• Ruime waaier aan esthetische mogelijkheden

De nieuwste technologieën en innovaties verenigd
in één enkel raamsysteem : Star 75.
Zijn strakke vormgeving in combinatie met de ultra
performante isolatie maakt het ideaal voor lage
energiewoningen, zowel in nieuwbouw als in renovatie.
De eindeloze mogelijkheden in keuze van beslag zorgen
ervoor dat de Star 75 zeer inbraakveilig is.

2
Uw waarde tot 0.8 W/mK

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

STAR 75
DEZE REEKS VAN
THERMISCH ONDERBROKEN
PROFIELEN VINDT ZIJN
TOEPASSING DAAR WAAR
ISOLATIE, AKOESTIEK EN
DESIGN SAMENKOMEN.

TOEPASSINGEN
• Vaste ramen
• Draairamen : enkel of dubbel
opendraaiend met mogelijkheid
tot kipstand
• Pivoterende ramen
• Valramen
BIJZONDERE KENMERKEN
• Beglazing buitenkader : 12 mm - 60 mm
• Beglazing vleugel : 21 mm - 69 mm
• Inbouwdiepte buitenkader : 75 mm
• Inbouwdiepte vleugel : 84 mm
• Sponningsdiepte : 22 en 25 mm
• 3-kamersysteem
• wind- en waterbestendig
• ATG & SKG gecertiﬁceerd

STAR 75
VERBORGEN VLEUGEL

Elegant en discreet.

• Super isolerend
• Geschikt voor lage energiewoningen

HET CONCEPT VAN DE
VERDOKEN VLEUGEL
PAST MOOI IN DE TREND
NAAR EEN ZO SLANK
EN MINIMALISTISCH
MOGELIJKE VORMGEVING
VAN DE ALUMINIUM RAMEN.

• Minimalistisch

TOEPASSINGEN
• Vaste ramen
• Draairamen : enkel of dubbel
opendraaiend met mogelijkheid
tot kipstand
• Valramen
BIJZONDERE KENMERKEN
• Beglazing buitenkader : 12 mm - 60 mm
Dankzij een unieke en strakke vormgeving werd hier een

• Beglazing vleugel : 22 mm - 58 mm

uiterst minimalistisch raam gecreëerd. Het unieke aan dit

• Inbouwdiepte buitenkader : 75 mm

raamsysteem is dat vaste en opengaande ramen niet meer

• Inbouwdiepte vleugel : 94 mm

van elkaar te onderscheiden zijn.

• Sponningsdiepte : 15 mm
• 3-kamersysteem
• Wind- en waterbestendig

2
Uw Waarde tot 1.0 W/mK

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

MAX LIGHT
ELEGANT EN ULTRASLANK EEN MAXIMUM AAN LICHT

Deze reeks van hoogwaardig thermisch onderbroken
proﬁelen vindt zijn toepassing daar waar zeer strenge
normen gelden voor zowel thermische als akoestische
isolatie.
De elegante en slanke proﬁelen die speciaal voor deze reeks
werden ontwikkeld zijn opgebouwd uit twee holle
proﬁelhelften die d.m.v. hoogisolerende isolatie strips van
elkaar gescheiden worden.

PRESTATIENIVEAU
Warmtedoorgangscoëfﬁciënt (Uf) tot 1.9 W/m K
(afhankelijk van de proﬁelcombinatie) (NBN en ISO 10077-2)
Luchtdoorlatendheid: Klasse 4 (NBN en 12207)
Waterdichtheid: Klasse E1650 (NBN en 12208)
Weerstand tegen wind: Klasse C5 (NBN en 12210)
Inbraakwerendheid: RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)
2
Uw Waarde tot 0.8 W/mK

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

STAR 90
Het échte comfort raam dat warmte
en stilte tastbaar maakt.

• Geschikt voor passiefbouw
• Ruime waaier aan mogelijkheden

Dit raamsysteem munt uit door zijn uitstekende thermische
eigenschappen, waardoor het bijzonder geschikt is
voor toepassing in passiefbouw projecten. Ook zijn
akoestische prestaties dragen sterk bij tot een verhoogde
comfortbeleving van de bewoners.

2
Uw Waarde tot 0.8 W/mK

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

STAR 90
DEZE REEKS VAN
THERMISCH ONDERBROKEN
PROFIELEN VINDT ZIJN
TOEPASSING DAAR
WAAR ZEER STRENGE
ISOLATIENORMEN GELDEN,
ZOWEL THERMISCH ALS
AKOESTISCH.

TOEPASSINGEN
• Vaste ramen
• Draairamen : enkel of dubbel
opendraaiend met mogelijkheid
tot kipstand
• Valramen
• Pivoterende ramen
• Parallel ramen
BIJZONDERE KENMERKEN
• Beglazing buitenkader : 12 mm - 72 mm
• Beglazing vleugel : 23 mm - 81 mm
• Inbouwdiepte buitenkader : 90 mm
• Inbouwdiepte vleugel : 99 mm
• Sponningsdiepte : 25 mm
• 3-kamersysteem
• Wind- en waterbestendig
• ATG gecertiﬁceerd

STEELLOOK
1000
Tijdloos design
met high-tech uitstraling.

• Unieke stalen look
• Slanke proﬁelen
• Uitermate geschikt voor lofts en
industriële gebouwen

Steellook 1000 kenmerkt zich door zijn uiterst slanke
proﬁlering, waardoor het vaak toegepast wordt in onder
andere lofts en industriële gebouwen. ST1000 onderscheidt
zich van de gewone ramen door zijn “stalen” uitzicht.

Uw Waarde tot 1.1 W/m2K

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

STEELLOOK 1000

DEZE REEKS VAN THERMISCH
ONDERBROKEN PROFIELEN,
MET EEN APART DESIGN,
VINDT ZIJN TOEPASSING
DAAR WAAR OP VLAK VAN
ISOLATIE ZOWEL THERMISCHE
ALS AKOESTISCHE
OVERWEGINGEN MEESPELEN.

TOEPASSINGEN
• Vaste ramen
• Draairamen : enkel of dubbel
opendraaiend met mogelijkheid
tot kipstand
• Valramen
BIJZONDERE KENMERKEN
• Beglazing buitenkader : 3mm - 43 mm
• Beglazing vleugel : 3mm - 43 mm
• Inbouwdiepte buitenkader : 90 mm
• Inbouwdiepte vleugel : 99 mm
• Sponningsdiepte : 15 mm
• 3-kamersysteem
• Wind - en waterbestendig

SCHUIFRAMEN

VG 500
Het schuifraam van de toekomst,
uw logische keuze.

• Schuiframen met courante afmetingen
• Universeel

De VG500 is een universeel schuifraam dat beantwoordt
aan alle courante eisen met betrekking tot glasdikte en
vleugelhoogte. Het systeem is perfect toepasbaar bij
nieuwbouw- én renovatie projecten. De VG500 biedt een
antwoord op elke mogelijke bouwsituatie.
Thermisch onderbroken schuifsysteem met een
vleugelgewicht tot 250 kg.

Uw waarde tot 1.2 W/m2K

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

VG 500
VG500
VLAKKE DORPEL
Dit drempelloos schuifraam is
uniek doordat er geen opstap
meer is, noch van binnen
naar buiten, noch van buiten
naar binnen. Deze vlakke
dorpel oplossing kan zowel
in nieuwbouw als renovatie
toegepast worden.

TOEPASSINGEN
• Schuif
• Hefschuif
• Monorail
• Duorail
• 3-rail
• Vlakke dorpel
BIJZONDERE KENMERKEN
• Beglazing buitenkader : 3 mm - 43 mm
• Beglazing vleugel : 3 mm - 43 mm
• Inbouwdiepte buitenkader : 99 mm 117.7 mm
• Inbouwdiepte vleugel : 51 mm
• Sponningsdiepte : 20 mm
• 3-kamersysteem
• Wind- en waterbestendig
• SKG gecertiﬁceerd
• Max. vleugelgewicht : 250 kg schuif 200 kg hefschuif

VLAKKE DORPEL

ULTRAGLIDE
Het ultieme schuifraam
in grote formaten.
• Verschillende mogelijkheden waaronder
vlakke dorpel voor vlotte toegang en hoek 90
• Extra grote schuiframen
• 400 kg licht, eenvoudig met één enkele hand
te bedienen

Thermisch onderbroken schuifsysteem met
een vleugelgewicht tot 250 kg.
Thermisch onderbroken hef-schuifsysteem met
een vleugelgewicht tot 400 kg.

2
UW Waarde tot 1.0 W/mK

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

ULTRAGLIDE

HOEK 90°
Dit unieke concept laat u toe om
uw schuifraam in een hoek van
90° te laten openen.

TOEPASSINGEN
• Schuif
• Hefschuif
• Monorail
• Duorail
• 3-rail
• Vlakke dorpel
BIJZONDERE KENMERKEN
• Beglazing buitenkader : 4 mm -52 mm
• Beglazing vleugel : 4 mm - 52 mm

HOEK 90°

• Inbouwdiepte buitenkader : 153 mm
• Inbouwdiepte vleugel : 67 mm
• Sponningsdiepte : 22 mm
• 3-kamersysteem
• Wind- en waterbestendig
• Tot 400 kg met het hefschuifsysteem
• Tot 250 kg met het schuifsysteem

VLAKKE DORPEL
Dit drempelloos schuifraam is
uniek doordat er geen opstap
meer is, noch van binnen
naar buiten, noch van buiten
naar binnen. Deze vlakke
dorpel oplossing kan zowel
in nieuwbouw als renovatie
toegepast worden.

VLAKKE DORPEL

UW waardes
W/m2K
Type

Afmetingen

RAMEN

UG = 0,6

UG = 1,0

Mogelijkheden

warm edge spacer

STAR75 I+

H 1,48 m x B 1,23 m

0,95

1,24

Vast, draai-kip, stolpraam, wentelraam, enkel- en dubbele opdekdeur,
enkel- en dubbele vlakke deur al dan niet met lage dorpel, paneeldeur, …

STAR90 I+

H 1,48 m x B 1,23 m

0,87

1,16

Vast, draai-kip, stolpraam, enkel- en dubbele opdekdeur, enkel- en dubbele vlakke
deur al dan niet met lage dorpel, paneeldeur met enkel of dubbel paneel, taatsdeur, …

ST1000

H 1,48 m x B 1,23 m

1,17

1,49

Vast, draai-kip, stolpraam, enkel en dubbele opdekdeur,
enkele opdekdeur met lage dorpel, …

VG500 I

H 3,00 m x B 4,60 m

1,01

1,35

Schuif (250 kg), hefschuif (200 kg), monorail, monorail met buitenbeglazing,
voorzetvleugel, vlakke dorpel, …

ULTRAGLIDE I+

H 3,00 m x B 4,60 m

0,94

1,27

Schuif (300 kg), hefschuif (400 kg), monorail, monorail met buitenbeglazing,
90° open hoek, vlakke dorpel, …

H 2,40 m x B 5,00 m

1,06

1,36

Binnen- of buitendraaiend, lage dorpel, 2 tot 10 vleugels, 100 kg vleugelgewicht, …

SCHUIFRAMEN

VOUWDEUR

PANORAMA

KÖMMERLING
K-VISION 76

K-VISION CUBE
Het K-VISION Cube kozijn is gebaseerd op
het allernieuwste proﬁel binnen de KVISION serie. Robuust door zijn hoekige
vorm en rechte dagkant. U kunt kiezen
voor een rechte of een schuin aﬂopende
onderdorpel.

1. zijstijlen en bovendorpel: recht
2. Tussendorpel: bovenkant schuin,
onderkant recht
3. Onderdorpel: schuin

TIP: kies Cube en rondom kleur proCoverTec met de windstopper, dan
heeft u de absolute top op kozijnengebied in handen!
K-VISION Cube kozijnen zijn brandwerend uit te voeren in 30 en 60
minuten (EW/EI klassering). Dankzij de lange levensduur kan er
jarenlang bespaard worden op onderhoudskosten.
K-VISION Cube kozijnen zijn 100% recyclebaar en loodvrij. Er zit
standaard gerecycled materiaal verwerkt in de proﬁelen voor nieuwe
K-VISION kozijnen. Het is mogelijk om uitstekende isolatiewaarden te
behalen met K-VISION Cube kozijnen (Uw van 1,00 W/(m2.K).

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

K-VISION City
K-VISION City kozijnen kunnen toegepast
worden in binnensteden en
grachtenpanden, maar ook in rustieke
landhuizen en boerderijen.
Het K-VISION City kozijn heeft de
historische uitstraling van de bestaande
schuiframen, maar is in werkelijkheid een
modern draaivalsysteem. Het uiterlijk van
het bestaande schuifraam blijft dus wel
behouden, inclusief het verspringende
glasvlak en de unieke rechte proﬁelvorm.
Met de speciale tussendorpel is het City
kozijn uniek, doordat:
1. het glasvlak in het vaste bovenlicht
verspringt ten opzichte van het glasvlak in
het draaivalraam
2. de kozijnstijlen en de bovendorpel echt
recht zijn
3. de onderdorpel schuin is

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

Hefschuifdeur 76 lux
Op de Fensterbaumesse 2016 introduceerde proﬁne GmbH
de nieuwste hefschuifdeur: de "PremiDoor 76 lux".
Een deur welke optimaal te combineren is met het nieuwe KVISION 76mm systeem.

- extreem groot en hoog: tot 2,6 meter hoog en 6,5 meter
breed (afhankelijk van uitvoering en kleur!)
- slank aanzicht en maximale transparantie, dankzij de vaste
beglazing
- decoratieve kleuren (proCoverTec en folie)
- uitstekende isolatie (Uf= 1,4 tot 1,5 W / m3 K)
- uitvoering "barrièrevrij" (18mm opstap)

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

K-VISION 88 plus
Het “88 plus” systeem is het neusje van de
zalm als het gaat om isolatie.
Buro Nieman rekende het “88 plus” kozijn
door en concludeerde dat dit systeem voldoet
aan de eisen – een uw van 0,8- voor
passiefhuisprojecten.
Waarom kiezen opdrachtgevers voor het “88
plus” systeem?
-Zeer lage U-waarde
-Glaspakketdikte tot wel 54 mm
-Geschikt voor Passiefhuis
-Extra middendichting

Dit systeem geeft naast een besparing op energie ook een hoge mate
van comfort aan de bewoners.

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

K-VISION Trend
Ze geven dezelfde warmte en uitstraling. De ontwikkeling
van dit proﬁel met dieptewerking heeft een revolutie in de
kunststof kozijnenindustrie teweeg gebracht. Tegenwoordig
is ook de rechte hoekverbinding niet meer weg te denken.
K-VISION Trend kozijnen zijn brandwerend uit te voeren in
30 en 60 minuten
(EW/EI klassering).
De kozijnen zijn 100% recyclebaar en loodvrij. Daarbij is het
ook nog eens mogelijk om uitstekende isolatiewaarden te
behalen.

Technische informatie:
Inbouwdiepte: 120 mm
Kleursystemen: proCoverTec en folie
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Luchtdichtheid: 450 Pa tot 600 Pa
Glasopname: standaard 48 mm
Isolatiewaarde: Ufr van 1.2
Brandwerendheid: Klasse EW30/EI30/ EW60
Extra: Deze variant is te leveren met een aanslag voor
montage op een stelkozijn of zonder aanslag.

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

K-VISION Classic
Tegenwoordig worden Classic kozijnen vaak toegepast in
moderne grijstinten en zijn ze populair vanwege de strakke,
aluminiumlook. Deze serie is uniek t.o.v. de andere K-VISION
kozijnen vanwege het "vlakkere" uiterlijk. K-VISION Classic
kozijnen zijn brandwerend uit te voeren in 30 en 60 minuten
(EW/EI klassering). De kozijnen zijn 100% recyclebaar en
loodvrij. Dankzij de lange levensduur kan er jarenlang
bespaard worden op onderhoudskosten. Het is mogelijk om
uitstekende isolatiewaarden te behalen met
K-VISION Classic kozijnen.
Technische informatie:
Inbouwdiepte: 76 mm
Kleursystemen: proCoverTec en folie
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Luchtdichtheid: 450 Pa tot 600 Pa
Glasopname: standaard 48 mm
Isolatiewaarde: Ufr van 1.1
Brandwerendheid: Klasse EW30/EI30/EW60
Extra: Deze variant is leverbaar met een aanslag voor
montage op een stelkozijn of zonder aanslag

afhankelijk van de proﬁelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

Onze grootste prioriteit is klanttevredenheid.
AKU Geveltechniek is expert op het gebied van aluminium- en kunststof gevelelementen waarbij hoogwaardigheid en duurzaamheid centraal
staan. Voor een ruim productaanbod van topkwaliteit bent u bij ons aan het juiste adres. Naast de uitstekende service bieden wij u ook scherpe
prijzen en snelle levering van de beste keurmerken. AKU geveltechniek gelooft dat innovatie belangrijk is om toekomstbestendig te zijn.
Daarom bieden wij u een hoge mate van gebruikersgemak aan middels een eigen werkomgeving, welke gekoppeld is aan ons bedrijf. Hierdoor
kunnen wij onder andere beter met u meedenken en een advies op maat geven. Door middel van het automatiseren van bepaalde processen
creëren wij betere inzichten voor onze klanten, die altijd en overal inkijk hebben in eigen bestellingen, offertes en leveringen.

075 879 54 12 | info@akugt.nl | akugt.nl

