
MAXLIGHT

MaxLight is een aluminium raamsysteem dat verkrijgbaar is in vier unieke 
uitvoeringen: MaxLight Modern, MaxLight Design, MaxLight Steel en MaxLight 
Invisible. Ongeacht de variëteit wordt elk van de systemen gekenmerkt door 
uitzonderlijke duurzaamheid en uitstekende thermische parameters.

MaxLight Modern staat gelijk aan moderniteit! Dit systeem geeft de 
constructie een industrieel en modern karakter, dit alles dankzij de minimale 
zichtbaarheid van de profielbreedte.

MaxLight Design is een systeem dat zich vooral kenmerkt door een gladde 
en slanke profiellijn, waardoor het uitermate geschikt is voor constructies met 
een modern design.

MaxLight Steel is ontstaan op basis van de specifieke vorm van de profielen. 
Hierdoor kunt u de constructie eenvoudig laten lijken op stalen profielen.

MaxLight Invisible is een systeem waarvan de speciale kozijnvorm het 
mogelijk maakt de vleugel te verbergen - van buitenaf lijkt het geheel op een 
permanente beglazing in het kozijn.

MAXLIGHT
RAAM EN DEUR SYSTEEM

STEEL INVESIBLEMODERN DESIGN

SPECIFICATIES DESIGN INVISIBLE MODERN STEEL

Inbouwdiepte 83 mm 75 mm 75 mm 105 mm

Vleugeldikte 92 mm 84 mm 84 mm 97 mm

Beglazingsdikte tot 59 mm tot 59 mm tot 68 mm tot 59 mm

Hoogte van de glaslast 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

SECTIE AFMETINGEN, VAN BUITEN ZICHTBAAR

Min. zichtbare breedte van buitenaf 
Naar binnen draaiend raam

kader: 35 mm
vleugel: 35 mm

kader (invisible) 
70 mm

kader: 35 mm
vleugel: 35 mm

kader: 35 mm
vleugel 35 mm

Min. zichtbare breedte van buitenaf
Naar binnen draaiende deur

kader: 35 mm
vleugel: 68 mm

-
kader: 35 mm
vleugel: 35 mm

kader: 35 mm
vleugel: 35 mm

Min. zichtbare breedte van buitenaf
Naar buiten draaiende deur

kader: 15 mm
vleugel: 88 mm

-
kader: 15 mm
vleugel: 88 mm

kader: 15 mm
vleugel: 88 mm
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 Alternatieve varianten van MaxLight profielen




