
Stilte en veiligheid

Beveilig je huis 
tegen inbraak



extra bescherming tegen inbraak

stiller binnenshuis

Het niveau van geluidsisolatie in kamers wordt niet alleen beïnvloed door de 
geselecteerde ruiten en afdichtingen, maar ook door de installatiemethode en 
constructie van het raam. Het op het blad gelijmde glas is minder onderhevig 
aan trillingen veroorzaakt door wind en akoestische golven dan bij gebruik van 
standaard methoden voor het verbinden van de constructie.

De verbinding van het glas met de profielen met behulp van lijm zorgt voor extra 
inbraakbeveiliging. Het glas dat in de met lijm gevulde inkeping is geplaatst, kan 
niet uit het raam worden geduwd zonder het te breken

ClimaStar 82 Prime 
in prijs ClimaStar 82

je krijgt 8%

De actie is geldig tot 31 maart 2023, op de datum van het plaatsen van de bestelling. Bestellingen die onder de actie vallen, 
worden uitgevoerd van 2 januari 2023 tot 15 mei 2023.



RC2RC1

Veilige ramen 
tegen een actieprijs

• basisbescherming tegen inbraak met 
gebruik van fysiek geweld

• 5 anti-diefstal vergrendelingen
• weerstaat gedurende ten minste 30 

seconden 

• bescherming tegen openen met algemeen ver-
krijgbaar gereedschap, bijv. schroevendraaier, tang

• 11 anti-diefstal vergrendelingen
• beglazing in klasse P4A
• is minimaal 3 minuten bestand 

Ramen achteraf uitrusten met RC2-beslag  
+ kruk met sleutel 

Ramen achteraf uitrusten met RC1-beslag  
+ kruk met sleutel 

Glas 44.4 P4/12/4/12/4
38 (-2, -7) dB
(de hoogte van de toeslag voor het standaard glas 
4/16/4 Ug = 1,1)

Glas 33.1T kl. 2B2/12/4/12/4T
36 (-1, -5) dB  
(de hoogte van de toeslag voor het standaard glas  
4/16/4 Ug = 1,1)

Voor elk raam in de systemen: ClimaStar 76, ClimaStar 82, 
ClimaStar 82 Prime en Viva 83 veilig en inbraakwerend glas en 

beslag tegen een actieprijs.

De actie is geldig tot 31 maart 2023, op de datum van het plaatsen van de bestelling. Bestellingen die onder de actie vallen, 
worden uitgevoerd van 2 januari 2023 tot 15 mei 2023.



Waarom is het 
waard?

De veiligheidsklasse van ramen is onder andere afhankelijk van op het gebruikte glas. De zogenoemde 
veilige ruiten zijn bedekt met speciale folies, waardoor, zelfs na een sterke mechanische beschadiging, 
de gebroken ruit niet uit het raamkozijn zal vallen.

Glas P4A

Het beslag dat in de ramen van de klasse RC2 wordt gebruikt, bestaat uit extra antidiefstalvergrendelin-
gen en vergrendelingsbouten. De verbinding van de pal en de pin creëert de zogenaamde anti-diefstal 
punt. Hoe meer van hen rond de omtrek van het raam, hoe moeilijker het is om ze in evenwicht te 
houden.

Anti-inbraak beslag

Een inbraakwerend raam dient onder andere te zijn voorzien van met een deurkruk met een cilinder-
mechanisme, d.w.z. sleutelkruk 100 Nm De sterkte van 100 Nm betekent dat na blokkering met de 
sleutel de kruk pas bezwijkt bij een puntdruk met een kracht die overeenkomt met 100 kg.

Kruk met sleutel

Het verschil van 3 dB is het verschil van de helft van het volume, wat betekent dat het gebruik van 
glazen units met verhoogde geluidsabsorptie het geluidsniveau dat de kamers bereikt tot de helft kan 
verminderen.

2  keer stiller

De actie is geldig tot 31 maart 2023, op de datum van het plaatsen van de bestelling. Bestellingen die onder de actie vallen, 
worden uitgevoerd van 2 januari 2023 tot 15 mei 2023.


