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Elegante functionaliteit
Het pvc raamprofiel IDEAAL 4000 
Round-line is een uitstekende oplossing 
voor  voordelig en elegant kozijnwerk zowel 
in nieuwbouw en/of  voor de modernisering
renovatie van bestaande gebouwen (woningen).
Profiel ideaal  4000 round-line is speciaal ont-
wikkeld om aan de meest verfijnde smaak van
en de hoogste verwachtingen van de gebruiker
te voldoen.
De moderne, ronde lijnen van dit profiel geven
                de ramen een mooie en harmonieuze
                uitstraling

         Dit is de meeest ideale lijn voor iedereen 
                die waarde hechten aan de keuzevrijheid,
                profielen te combineren met esthetiek en 

                de hoogste  technologische eisen van nu.

Individuele
Innovatie
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Deze profielen zijn verkrijgbaar in een breed kleuren pallet.
Zowel glad als met houtnerf zie folder Kozijnkleuren.

De lijn is een nieuw maar
nog steeds een klassiek profiel welke een enorme populariteit 
geniet. Door de grote stijfheid van het profiel zorgt deze voor
een gemakkelijke verwerking en uitstekende werking van de

ramen, ook in die welke verschillende vormen en speciale 
functies hebben. 
Ronduit:
De hoogste kwaliteit 70 mm. Vijf-kamer profiel.  
De opbouw van 5 kamers en de versterkingen dmv. van 

 verzinkt stalen versteviging profielen. 

De dubbele afdichting van geextrudeerd rubber zorgen voor een optimal e en tocht-
vrije werking van de ramen en zijn gemaakt van een materiaal dat bestand is tegen de atmos-
ferische elementen en de juiste toepassingen. Het glas bestaat uit HR++ glas dit is een argon 
gevuld glas pakket met standaard twee ruiten van 4 mm. En een luchtspouw van 16 mm. 4/16/4 met een 
isolatie waarde van K=1,0 M². Grotere ruiten zijn 6/14/4 in het pakket maar ook dikkere glaspakkett en zijn 
te plaatsen tot 42 mm. dikte. de 13 mm. uit de binnenste rand van de frame gehouden ruimte geeft 
de mogelijkheid om gebruik te maken van grotere en steviger Hang en sluitwerk zowel rol als haak 

sluitingen en aldus beter te beveiligen tegen inbraak (Politie Keurmerk).  de ronde hoek in
het kozijn profiel vergemakkelijkt de condens/waterafvoer en zorgt voor een gemakkelijke reiniging van 
de kozijnen.

Ideaal 4000 Round-line 

 Zichtbare 
oppervlakten, met elegante ronde hoeken op de vleugel 

en een 15 graden aflopende zijde  op het kozijn waar-
door weinig of geen vuil achter kan blijven en het kozijn-
werk gemakkelijk te reinigen is met vuilafstotende “Windox”
kozijnen reiniger. .
Daarbij geven ze de ramen een klassieke en zeer elegante uitstraling 
en zijn de kozijnen in de fabriek gemakkelijk te buigen in speciale vormen.
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(Onderhoudsets zijn bij ons los verkrijgbaar)

 


