EEN NIEUWE KIJK OP DAKRAMEN
Nordag laat frisse lucht binnen,
houdt muggen en zon buiten.

alle maten
standaard te
verkrijgen

WIJ PLAATSEN EN VERVANGEN JOUW DAKRAMEN!
Heb je oude dakramen staan? Geen probleem!
Onze gekwaliﬁceerde vakmensen werken goed, snel en proper!
Vraag vrijblijvend een offerte en informeer naar lopende acties.
®
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VENTILATIE, SLAAPCOMFORT, KINDVRIENDELIJKHEID EN INBRAAKVEILIG
Simplex

Culex

Solem

Een wentelend dakraam opgebouwd met de
kwaliteitskenmerken van Nordag.
Opties: manuele zonwering, elektrische zonwering,
elektrische opener.

Een inbraakveilig en comfortabel kiepraam dat
bij verluchting de muggen en de zon langs buiten
weert d.m.v. een manuele muggenhor of
buitenzonwering.

Een inbraakveilig en comfortabel kiepraam dat bij
verluchting de muggen en de zon langs buiten weert.
De elektrische buitenzonwering heeft een dubbele
functie: *de warmte tegenhouden,*dienstdoend als
muggen- en insectenhor.

EEN VEILIG EN
COMFORTABEL KIEPRAAM

DAKKAPELEFFECT VERGROOT
VLOEROPPERVLAKTE

Het dakraam wordt standaard voorzien van een
4-puntsvergrendeling met gekeurde grepen.
Ook in kiepstand blijft het dakraam vergrendeld: veilig
voor je kinderen en beveiligd tegen inbraak.

Een revolutionair scharnier zorgt ervoor dat je het dakraam
kan doordraaien. Door de ramen in verticale stand te
brengen, heb je een groter bruikbaar vloeroppervlak en
een mooi panoramisch uitzicht.

Nordag-dakramen zijn gemaakt met aluminium buitenframes die niet in aanraking komen met het hout.
De verbinding is ontworpen met afstandhouders in pvc.
Dit maakt de dakramen onverslijtbaar, ook in
extreme weersomstandigheden.

HOGE ISOLATIEWAARDEN,
LAGE ENERGIEFACTUUR

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

INSECTENWEREND

De ‘buitenkant’ van het raam is gemakkelijk schoon te
maken in verticale stand (het dakkapeleffect).
Vuilophoping is ook verleden tijd dankzij de doorlopende
oversteek van het glas.

De lastige muggen en insecten worden langs de
buitenzijde geweerd. Nordag laat frisse lucht binnen,
houdt muggen en zon buiten.

Door de uitzonderlijke kwaliteit en afwerking van het
hoogrendementsglas, het hout en het aluminium,
heb je geen verlies van warmte zoals bij de traditionele
dakramen. Isolatiewaarde: 1,0W/m2K met Warm-Edge
thermisch verbeterde afstandshouder.

ONVERSLIJTBAAR, DUURZAAM, INGENIEUS
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