Invisitop
Verdektliggende opperluchtsluiting

OMSCHRIJVING
Verdektliggend klembaar opperluchtsysteem Invisitop en inbraakvertragend opperluchtsysteem
Invisitop Safe voor kipramen, gebaseerd op de Chrono technologie.

KENMERKEN
• De opperluchtsluiting is in een linkse of rechtse uitvoering verkrijgbaar en geschikt
voor montage in aluminium ramen.
• Uitgezonderd de handgreep en het koppelstuk wordt alles verdektliggend ingebouwd
in de vleugel met eurogroef (kadergroef 14/18 mm of 10/14 mm) waardoor een zeer
esthetisch geheel bekomen wordt.
• Dezelfde kunststof tringels van het Chrono systeem worden gekoppeld aan de
hoekoverbrenging en aan de schaar, en zijn standaard voorzien van sluitnokken die voor
hoge of brede ramen een bijkomende middensluiting vormen om voldoende wind- en
waterdichtheid te bekomen.
• Alle onderdelen van de opperluchtsluiting zijn vervaardigd uit roestvrije materialen. Alle
zichtbare onderdelen, zoals de handgreep en afdekkappen, zijn verkrijgbaar geanodiseerd
of polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.
• Bedieningen:
− handgreep.
− vaste verticale wendeloverbrenging.
− afneembare verticale wendeloverbrenging.

INVISITOP
• Toepassingsbereik:
−
−
−
−
−

vleugelbreedte: 500-3600 mm (Fh<1200 mm).
vleugelbreedte: 650-1800 mm (Fh>1200 mm).
vleugelhoogte: 400-2400 mm.
vleugelgewicht: max. 80 kg.
opening: ±170 mm.

• Toepassingsbereik kleine ramen:
−
−
−
−

vleugelbreedte: 500-2400 mm.
vleugelhoogte: 250-400 mm.
vleugelgewicht: max. 20 kg.
opening: ±120 mm.

INVISITOP SAFE
• Om uw ramen een nog hogere graad van inbraakwerendheid te geven, wordt het
inbraakvertragend systeem Invisitop Safe gebruikt.
• Toepassingsbereik:
−
−
−
−
−

vleugelbreedte: 650-3600 mm (Fh<1200 mm).
vleugelbreedte: 650-1800 mm (Fh>1200 mm).
vleugelhoogte: 450-2400 mm.
vleugelgewicht: max. 80 kg.
opening: ±170 mm.

VOORDELEN
• Het Invisitop systeem voldoet, qua wind- en waterdichtheid, aan de hogere STS-normen.
• Snelle en uiterst eenvoudige montage.
• Indien nodig, kan de set gecombineerd worden met een dorpeloverbrenging.
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