Polycarbonaat ramen
Goed geïsoleerd
Opaal of helder
Verduistering
KAT-waardig
Maatwerk
3 types

Polycarbonaat ramen
Polycarbonaat ramen van Tulderhof zijn een
mooie oplossing voor het natuurlijk verlichten van
pluimvee-, varkens- en kalverstallen. Deze
oplossing is KAT-waardig (pluimvee) en
zodoende kan u voldoen aan de 3 % lichteis.
De op maat gemaakte ramen zijn geschikt voor elk
muurtype. Ook kan u elk type luchtinlaat
inbouwen tussen de ramen. De ramen zijn ook los
verkrijgbaar Hierin zijn er vele varianten mogelijk.

U kan de ramen in 2 types bestellen:

›
›

helder/doorzichtig
opaal/melkachtig

Opties - verduistering en zetwerk
Verder kan u onze ramen ook verduisteren d.m.v.
onze verduisteringsschuiven. De schuiven kan je
dan bedienen met een elektrische motor of een
handlier. Indien u dit wenst, kan u het raam laten
afwerken met zetwerk.
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Technische Gegevens
1. Standaard
Standaard Polycarbonaat ramen van Tulderhof bestaan altijd uit
2 lagen van 10 mm polycarbonaat, een kozijn, een PVC-proﬁel en
een 10 mm speciaal U-proﬁel. Op aanvraag kan de binnenkant 16
of 32 mm zijn.
Voordelen
Goede isolatiewaarde door de stilstaande lucht tussen de poly
carbonaat ramen
› Ramen sluiten goed aan elkaar aan
› Waterdichtheid en onderhoudsvrij

›

Verder zijn alle polycarbonaat ramen op elke maat leverbaar en
voor elk muurtype. Ook kan u elk type ventilatieklep tussen de
ramen inbouwen.
U kan de ramen in 2 types bestellen:
› Helder / doorzichtig
› Opaal / melkachtig
2. Het Zweeds type
Dit is een standaard polycarbonaat raam, echter zijn er aan dit raam speciale
aanpassingen gedaan voor de verduistering. De verduistering zelf bestaat uit zwart PVC en
is 100% lichtbestendig.

3. Combi-element
Een raamwerk in combinatie met een
ventiel. Vele verschillende oplossingen en
types mogelijk.
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