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ILLUMA®

Het duurzame en innovatieve aluminium raamsysteem



Kenmerken                              Illuma     
Inbouwdiepte              105 mm                          

Aanzichtbreedte (kader en vleugel)      78 mm          

Aanzichtbreedte L-kader           45 mm                               

Aanzichtbreedte T-profi el           55 mm        

Sponningdiepte                        14 mm                                     

Max. glasdikte              62 mm

Verdekte afwatering       •             

Prestaties
Thermische isolatie Uf   Vanaf: 1,3 W/m2K (     )

                                                                    

                                                

B-QUICK: HET ALL-IN-ONE
SYSTEEM

Ruim 6 jaar geleden introduceerden
we het eerste b-Quick systeem. En
sindsdien hebben we niet stilgezeten.
ILLUMA® is het nieuwste product 
binnen deze range. Het combineert 
ongeziene prestaties met een tijds-
besparing in de productie. Het zorgt 
ervoor dat de productietijd kan wor-
den gehalveerd en dat het product de 
beste energieprestaties op de markt 
heeft. De middendichting is voor-
gemonteerd en de isolatiedichtingen, 
aanslagdichtingen en buitenbeglazings-
rubbers zijn reeds aangebracht.

SYSTEEM

ILLUMA® is een uniek en zeer innovatief
aluminium raam- en deursysteem. Het
systeem onderscheidt zich vanwege
zijn ultra isolerend vermogen. De
ABS isolatietechnologie zorgt - in
combinatie met de schuimvulling -
voor extra lage Uw waarden. Het
design maakt het bovendien uitermate 
geschikt ter vervanging van stalen 
kozijnen in oude fabriekspanden,
scholen en herenhuizen. Deze originele
stalen kozijnen dragen in belangrijke
mate bij aan de authentieke uitstraling
van deze gebouwen.

KENMERKEN

• Ideaal voor lage energiewoningen
• b-Quick: all-in-one systeem
• Toekomstgericht vanwege haar 
   hoog isolerend vermogen
• Slank aanzicht
• Hoge water- en luchtdichtheid
• Hoge sterkte; basis inbouwdiepte
   van 105 mm
• Geschikt voor triple beglazing
• Verdekte afwatering

COLOR OUTLOOK

Wanneer u kiest voor AluK fi rst choice 
dan kiest u voor:

• De 11 populairste kleuren van dit 
   moment
• Qualicoat gecertifi ceerd productie-
   proces. 

Daarnaast bieden we diverse mogelĳ k-
heden in afwerking (mat, glanzend, 
structuur, (kleur)anodisatie, voor-
behandeling voor risicogebieden).

BESLAG

De profi elen zĳ n ontworpen met 16 mm 
beslagopname. Dit geeft u een vrĳ e 
keuze in type beslag zoals verdekt 
raambeslag waarbĳ  er geen scharnieren 
in het zicht zĳ n. Bovendien kunt u diverse 
beslagonderdelen laten uitvoeren in 
dezelfde coating als de profi elen.

CERTIFICERING

AluK en haar leveranciers hebben alle 
certifi caten in huis om op een ver-
antwoorde en duurzame manier te 
produceren. Zo zĳ n we  onder meer in 
het bezit van het Qualicoat keurmerk. 

Aanzichtbreedte (kader en vleugel)      78 mm          

Aanzichtbreedte T-profi el           55 mm        

Max. glasdikte              62 mm


