ONTDEK GRENZELOZE PERSPECTIEVEN

Ramen heruitgevonden dankzij het hoogwaardige materiaal RAU-FIPRO X

Raambedrijf X GmbH
Raambedrijfstraat NN
12345 Raambedrijfstad

Maak kennis met grotere afmetingen, hogere efficiëntie, meer veelzijdigheid.
Wij adviseren u graag!

WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.
www.raambedrijf.be/nieuwe-raamdimensies

De Heer
Max De Ruyter
Lange vensterstraat 12
12345 Ramenburg

DENK IN NIEUWE DIMENSIES

Ramen van RAU-FIPRO X: Groter. Efficiënter. Veelzijdiger.

ONGEKENDE RAAMAFMETINGEN
Voor een totaal nieuwe woonervaring
Geachte familie Peeters,
Geniet van nog meer daglicht en meer ontwerpvrijheid voor een unieke
woonervaring. Het hoge glasvezelgehalte maakt RAU-FIPRO X tot 50 %
stabieler dan zuiver PVC en vormt de basis voor ramen in ongekende
afmetingen.
De meest voordelige designoplossing
Hierdoor ontstaat niet alleen in termen van grootte een volwaardig alternatief voor aluminiumramen, want in combinatie met hoogwaardige
oppervlakken in metallic-look worden ramen van RAU-FIPRO X ook
visueel de meest voordelige designoplossing.
Uitstekende warmte-isolatie
In combinatie met driedubbele isolerende beglazing worden uitstekende
Uw-waarden gehaald tot 0,60 W/m2K.
Comfortabel en veilig
Door een geluidsvermindering met factor 24 wordt uw huis een oase van
rust. En voor de beste inbraakbeveiliging is zelfs de sterke weerstandsklasse RC 3 makkelijk haalbaar met de juiste aanvullende maatregelen.

X

-TRA GROTE

ELEMENTEN

Tot 10 % hogere elementen
voor meer licht en meer
ontwerpvrijheid

X

-TRA HOGE ENERGIE-

EFFICIËNTIE

Tot 76 % energiebesparing*,
gecertificeerd door het Passivhaus Institut Darmstadt

X

-TRA VEELZIJDIGE

MOGELĲKHEDEN

Maximale veiligheid, optimaal
comfort en meer dan 400 designvarianten

Maak kennis met ramen van RAU-FIPRO X.
Leg meteen uw persoonlijke afspraak vast. Wij bezorgen u graag een
vrijblijvende offerte voor uw project – zowel voor nieuwbouw als renovatie.
Met vriendelijke groet,

* Daling van het energieverlies door het raam bij vervanging van oude houten / kunststoframen uit de jaren tachtig
(Uf = 1,9; Ug = 3,0) door ramen met GENEO RAU-FIPRO X-profielen (Uf = 0,86; Ug = 0,5), raamafmetingen 123 x 148 cm

OPEN NIEUWE
PERSPECTIEVEN.
RAMEN VOOR
HET LEVEN
VAN VANDAAG.
Raambedrijf X GmbH
Raambedrijfstraat NN
12345 Raambedrijfstad
WINDOWS. REINVENTED FOR MODERN LIFE.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
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