
T–COMFORT

MODERNE VENSTERS 
VOOR ELK HUIS



EUROPESE 

NORMEN

S KLASSE TITANIUM GEEN 

TECHNOLOGY LOOD
ALU CLIP 

Check waarom er al Miljoenen klanten 
voor T-Comfort ramen hebben gekozen
T-Comfort is een oplossing voor kleine woonhuizen en meergezinswoningen. Modern en eenvoudig in
zijn geometrie biedt het raam een goede prijs-kwaliteitverhouding.

o 

Profielen duurzamer dan andere - een raam met zes kamers 
en een kozijndiepte van 70 mm
T-Comfort raamprofielen worden vervaardigd in de moderne Titanium Technologie, waarbij wij volwaardig PVC
gebruiken met een toevoeging van titanium. Dankzij het gebruik van deze technologie kenmerken T-Comfort ramen
zich door een hoge stijfheid, hoge weerstand tegen verkleuring en de schadelijke effecten van zonlicht.

Thermiek - een gepatenteerde oplossing van de derde pakking
Een raam met 2 of 3 afdichtingen? U hoeft deze beslissing niet te nemen in de aankoopfase! Een speciale clip die in de T-
Comfort-ramen is geplaatst, stelt u in staat om het raam achteraf uit te rusten met 3 extra pakkingen, zonder dat het 
schrijnwerk hoeft te worden gedemonteerd. Hierdoor kunt u de thermische temperatuur van uw raam op elk moment 
van het gebruik verhogen.

Ecologie
T-Comfort ramen hebben certificaten die bevestigen dat ze geen toevoegingen van lood, cadmium of andere zware
metalen verbindingen bevatten. Door voor onze ramen te kiezen, weet u zeker dat u eraan bijdraagt dat de wereld om ons
heen niet wordt vergiftigd door deze schadelijke stoffen.



• Modieus ontwerp
Een eenvoudige, moderne vorm van het raam met
een niet-flush profiel.

r 22 kleuren om uit te kiezen 
van klassiek wit tot de meest modieuze kleuren van de aarde - zowel dubbelzijdig als eenzijdig 

r naadloze lasverbinding 
de naad in de hoek is perfect egaal, bijna onzichtbaar en duurzamer dan andere standaard naadverbindingen * 

r massa-gekleurd profiel 
de kleur van de binnenkant van het raam in tweezijdige kleur, zichtbaar na opening, komt overeen met de kleur van 

het fineer: wit, karamel, bruin, antraciet

r mogelijkheid om een aluminium clip te gebruiken 
dankzij de aluminium afdekking kunt u een uniek ontwerp van een raam verkrijgen dat qua uiterlijk lijkt op een 

raam van aluminium, met behoud van hoge thermische en akoestische parameters

* geldt voor gekleurde ramen



Ontwerp je raam
„standaard raamuitrusting

O Zorg voor de juiste thermiek

f ' 

Superwarm Standaard+ Standaard

AANTAL RUITEN

3 3 2 

AANTAL PAKKINGEN

3 2 2 

WARMTEOVERDRACHTCOFFICINT (Ug)

0,6 0,7 1,1 

✓ X X 

* Uw-waarde (warmteoverdrachtscoëfficiënt voor het venster) verkregen volgens DIN EN ISO 10077-2 voor het referentievenster
enkele vleugel met afmetingen: 1230 mm x 1480 mm

e Kies een kader

„ standaard standaard met aluclip type L standaard met aluclip type C



e Bepaal de mate van beveiliging

o 

o o 

1 anti-diefstal 
vergrendeling 

2 anti-diefstal 
vergrendelingen 

O Kies uw kleur

GROEP I

o 

o o 

Beslag in het type
RC1 

GROEP II

o o 

o 

o 

o 

o 

o 

o o 

Beslag in het type
RC2 

GROEP III 

WAQSO-Z6 

wit

KACV8-Z8 

UR401-Z8 

UR602-Z8 

ND562-Z8 

B2303-G7 

DB703 

G0502-Z8 

YEM69-Z8 

KADF9-Z8 

KADF8-Z8 

UQ901-Z8 

GAP45-Z8 

SS101-B9



0 Kies een raamklink

Standaard raamklink  HOPPE Atlanta Secustic raamklink

e Kies het juiste glas

emissiearm  gelamineerd / inbraakwerend

• • 
zonwerend geluidswerend

HOPPE Toulon SecuForte raamklink

met ornament

met roeden

e 



rolluiken vensterbankenroosters

7 Kies extra accessoires

8 Denk aan de juiste montage

Geachte klant, als u wilt dat onze ramen u jarenlang van dienst zijn, hun technische 
parameters behouden en uw veiligheid garanderen, zorg dan voor een correcte 
installatie. De oplossing die u de hoogste isolatieparameters zal bieden, is de 
zogenaamde warme montage.

Dit materiaal vormt geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek en is louter informatief. Technische wijzigingen voorbehouden. Wij aanvaarden 
geen verantwoordelijkheid voor drukfouten of vergissingen. We behouden de auteursrechten op dit materiaal. Het is niet toegestaan om zowel geheel als 
gedeeltelijk te kopiëren zonder schriftelijke toestemming.






