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Op al onze aanbiedingen, prijsopgaven en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd ter griffie 
van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen onder nummer 28/1999. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden. 

 
 

Wood voorzetramen 
 

• Uitstekende warmte isolatie 

• Extra geluidsisolatie. 

• Gemakkelijk en snel te monteren. 

• Onderhoudvriendelijk. 

• Goed reinigbaar. 

• Lange levensduur. 

• Demonteerbaar bij glasbreuk. 

• Vanwege het smalle profiel zeer harmonieus en onopvallend 

toepasbaar. 

• Ook geschikt voor panden die onder monumentenzorg vallen. 

• In elke gewenste kleur overschilderbaar 

 

De houten WoodView voor- of achterzetramen worden veelal 

toegepast bij raamkozijnen 

waarbij niet geventileerd hoeft te worden. De Meranti omlijsting 

van 17x27mm past 

perfect bij de karakteristieke stijl bij oude houten kozijnen. Wanneer de voorzetramen in 

de kozijnkleur worden mee geschilderd vormt het voorzetraam een geheel met het kozijn. 

 

De houten voorzetramen worden standaard geleverd in 80mu RAL 1013 gegrond, 

voorgeboord en geleverd met het benodigd aantal schroeven voor bevestiging. Bij het 

monteren van voorzetramen voor uw enkelglas bereikt u snel een rendement van 50 tot 

80% aan warmte en koude isolatie. De voorzetramen kunnen zowel binnen als buiten 

worden toegepast. 

Het gebruik van voor- of achterzetramen heeft een zeer gunstig effect bij geluidsoverlast. 

Voorzetramen zorgen voor zeer effectieve geluidsisolatie bij panden die bijvoorbeeld 

dicht bij een spoorlijn, een snelweg of een drukke straat liggen. Dit geluid isolerende 

effect wordt bereikt door een relatief grote spouw (groter dan bij 

standaard isolatieglas) 

die ontstaat tussen de beglazing in en door de dikte van het gebruikte 

glas. 

- maximale maat 1300 x 2200mm. 

- standaard uitgevoerd in 4mm floatglas. 

- gelaagd 33/1 mogelijk op aanvraag. 

- pyrolitsch gecoat ook mogelijk op aanvraag. 
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