KLEP-, VALen draairamen

(KVD-ramen)

‘een ambacht met innovatie’
Ons bedrijf staat al jaar en dag bekend om het ‘glas-ambacht’. En een ambacht hou je
in stand door innovatie. De nieuwste generatie hoogwaardige klep-, val- draairamen
die wij nu aanbieden, aan u kunnen leveren en ook volledig kunnen plaatsen in het
werk, is zo’n innovatie binnen ons bedrijf.
De voordelen in het kort alvast op een rijtje:
• de ramen kunnen rechtstreeks in het kozijn worden geplaatst. Er is geen
raamconstructie nodig en het hang- en sluitwerk is voorgemonteerd;
• de ramen hebben een grotere lichtdoorlatende oppervlakte;
• de ramen hebben geen schilderbeurt meer nodig en zijn onderhoudsvrij;
• voor de bouwer zijn de ramen eenvoudig en snel te plaatsen;
• huiseigenaar of eigenaar van panden hebben geen onderhoudskosten meer;
• architecten hebben nieuwe ontwerpmogelijkheden met een belangrijke rol voor glas;
• de ramen zijn ook te leveren met Politiekeurmerk Veilig Wonen of
Triple-glas die voldoen aan het PKVW klasse-2 volgens NEN 5096.
Natuurlijk wilt u nog meer weten na het lezen van deze productsheet
of heeft u vragen, ik beantwoord ze graag.
U kunt me bereiken op 046 - 451 55 53 en 06 - 12 39 12 63
of per mail via yvonne@jacsalvino.nl
Met vriendelijke groet,

Yvonne Salvino

KVD-RAMEN
VOORZIEN VAN KERAMISCHE SCREEN EN
GEÏNTEGREERDE KADERAFDICHTING
Jac Salvino glas combineert de voordelen van de
standaard klep-, val- en draairamen met de
uitstraling van het traditionele geschilderd
raamkozijn. Doordat de screen tussen de glasdelen
is ingebrand kan de verflaag niet beschadigen
en is het raam volledig onderhoudsvrij. Er wordt
gewerkt met een hoogwaardige UV-bestendige
verf. Alle voordelen van standaard klep-, val- en
draairamen blijven volledig behouden. Zoals
het voorgemonteerde hang- en sluitwerk voor
eenvoudige en snelle montage.
Gescreende KVD-ramen moeten worden beoordeeld
tegen uniforme achtergrond. Gezien het enigszins
transparante karakter van de verf kunnen er
afwijkingen ontstaan wat betreft kleurnuances en
dekking. Aangezien er geringe kleurverschillen
per productieproces kunnen voorkomen, is het
raadzaam om alle ramen voor een project in één
keer te bestellen.
Hierop is geen reclamatie mogelijk.

TRIPLE HARDGLAZEN
KLEP, VAL EN DRAAIRAMEN MET
ALLE VOORDELEN IN 1 RAAM.
>	Triple ramen voldoen aan het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) klasse
2 volgens Nen 5096
>	Triple ramen hebben een zeer lage U-waarde
van 0.9 [W/m2 K)] (EN 673) van
(zie tabel boven aan de pagina)
>	Triple ramen hebben een lichttransmissie
(EN 410) van LTA 70%
>	Triple ramen hebben een lichtreflectie
van LR 22.2%
>	Triple ramen hebben een zontoetreding
(EN 410) van ZTA 64%

WEBSITE MET ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OOGOPSLAG

DIGITALE BESTEL- /
OFFERTE FORMULIEREN

DWG BESTANDEN
Van alle types klep-, val- en

Offertes en bestellingen kunnen

draairamen (KVD) zijn DWG

volledig digitaal worden gedaan.

bestanden gemaakt. Deze

Hierdoor verloopt het proces sneller en is de kans op

kunnen gebruikt worden door de verwerkende

fouten zeer klein. Na het invullen van het formulier

industrie. De bestanden zijn te downloaden en

krijgt u als klant een mail retour met daarin een pdf

kunnen in nagenoeg elk tekenprogramma

voorzien van de ingevulde gegevens. Op basis hiervan

worden gebruikt.

verwerken wij uw bestelling of offerteaanvraag zo

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

spoedig mogelijk.

PRODUCT- /
BESTEKOMSCHRIJVING

Er zijn plaatsingsvoorschriften
gemaakt voor alle types zodat u de

Al onze types klep-, val- en

KVD ramen op de juiste manier kunt installeren en

draairamen (KVD) zijn voorzien

deze optimaal kunnen functioneren.

van een product-/ bestekomschrijving. Deze

PRODUCTFOTO’S

technische omschrijvingen hebben als toegevoegde
waarde dat men bij elk type raam weet wat er
wordt geleverd. U als architect, vastgoedbeheerder,

Aan de hand van een productfoto

woningcorporatie, bouwbedrijf, schildersbedrijf of

ziet u hoe het bestelde of

welke verwerker dan ook, kunt deze omschrijving

aangevraagde raam eruitziet.

makkelijk toevoegen aan uw bestek en op deze

De technische detaillering van onze KVD ramen

manier een duidelijke offerte aanvragen bij

vindt u bij de digitale bestel-/offerte formulieren

aanbestedingen of opdrachten.

of DWG bestanden.

Als professional in de bouwsector informeren wij u
volledig met alle technische informatie die u nodig
heeft om onze KVD-ramen in te passen in uw eigen
bestek.
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jac salvino glas
•

+

Ons bedrijf ligt heel centraal in de regio,
we zijn dan ook snel ter plaatse.

•

Ambacht en service met veel kennis,
bij elke opdracht, groot of klein, snelle en vriendelijke service en een
doordachte manier van werken waarmee wij voor u het verschil maken.

•

Glas en glasoplossing,
hardglas, glasbeslag, glas voor uw interieurprojecten en daarnaast ook

•

+

•

isolatieglas, reparatieglas en klepramen voor al uw projecten.

uw glasspecialist in de REGIO
Wij zijn 2 generaties lang “koploper” in de markt,
we beschikken over een enorme schat aan kennis en ervaring.

jac salvino glas anno NU
•

+

Co-createur met glasspecialisten
Door samenwerking met de top-glasspecialisten in het vak staan we nooit
stil en creëren we continue nieuwe mogelijkheden en kansen.

•

Inspirator in de doe-markt met innovatieve producten en diensten.
Door continue innovatie zijn wij een inspiratiebron in het vak. Met onze grote

=

jac salvino glas en de AMBITIE van vandaag!
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showroom kunnen wij u alle mogelijkheden laten zien en proeven.

