Enera+
Een baanbrekend PVC profiel
volgens de vereisten van
vandaag én morgen.
De beste energieprestatie

per kilo profiel en mm inbouwdiepte.

Triple beglazing

tot glasdiktes van 55 mm. mogelijk.
Performant systeem met

unieke middendichting.
Meegelaste Thermacore
versterkingen in de hoeken.

RAMEN EN
DEUREN

“Enera+, de beste energieprestatie

per kilo profiel en mm inbouwdiepte.”
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*Voor een dubbel opendraaiend raam van 1600 x 2300 mm.

•
•

Uw

Uitstekende thermische en akoestische prestaties
Triple beglazing tot glasdiktes van 55 mm mogelijk
Ultieme oplossing voor laagenergie, passief tot zelfs
energieneutraal bouwen
Performant systeem met unieke middendichting
Slanke inbouwdiepte profiel: 70 mm.
Uitermate geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw
Thermacore technologie (co-extrusie, geen staal)
Efficiënt en makkelijk hanteerbaar door lage gewicht
(geen versterking vereist)
100% recycleerbaar = milieuvriendelijk
Uitgebreid kleurenpallet
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Uitstekende thermische en akoestische isolatie.
Dankzij het 5-kamerprofiel met Thermacore technologie levert Enera+ uitstekende
thermische en akoestische prestaties. Enera+ behaalt een gemiddelde Uw-waarde
van passiefbouw, namelijk 0,8 W/m²K. Enera+ met dubbele beglazing is uitermate
geschikt voor de nieuwe E60 normering en mits toepassing van performantere beglazing voor alle strengere gekende normeringen die zullen volgen tot 2020.
In combinatie met een performante beglazing behaalt Enera+² zelfs Uw-waardes
van 0,65 W/m²K*. Het systeem is daarmee uitermate geschikt voor passieve huizen
en energieneutrale woningen.
Het Enera+ systeem is ontworpen voor het toepassen van zowel dubbele beglazing
als triple beglazing tot glasdiktes van 55mm.

Thermacore technologie, en nog zoveel meer!
Winsol is befaamd om zijn uniek en performant MD- systeem. Deze middenbrug
biedt een extra afsluiting tegen koude, wind en water. Bovendien is een middendichting extra inbraakvertragend.
De inbouwdiepte van het profiel bedraagt 70mm, waardoor het ook geschikt is
voor renovatie en smalle ramen. Zowel het PVC profiel als de Thermacore compound is bovendien 100% recycleerbaar.

Iedereen vaart wel bij Enera+.
Voor de schrijnwerker is het efficiënter en makkelijker werken dankzij het lagere gewicht (geen staal) van de Enera+ profielen. Een lager gewicht duidt hier zeker niet
op een lagere kwaliteit of energieprestatie. Integendeel, de gebruikte Thermacore
technologie is even sterk als profielen met ijzerversterking en zelfs sterker dan de
meeste huidige glasvezel-versterkte profielen.
Architecten kunnen op hun beurt vooral genieten van heel wat extra vrijheid bij
het ontwerpen van woningen en uitwerken van projecten met grote raampartijen.
De eindklant ervaart de performantie van beide systemen vooral in zijn uitgaven.
Met dergelijke U-waardes zal de energiefactuur voor zijn verwarming een pak
lager uitvallen.

Modieus ‘Greige’, Quartz’,‘Betongrijs’ of zelfs okergeel...?
Winsol biedt een kleurenpallet van hedendaagse topkleuren aan. Daarnaast kan
gekozen worden uit een waaier van meer dan 100 folies... en zijn alle kleuren van de
regenboog mogelijk als men over gaat tot lakwerk. ‘The sky is the limit’.
Winsol biedt namelijk superieure lakkwaliteit aan. Dankzij jarenlange ervaring
met eigen lak installaties biedt Winsol garantie tot een subliem resultaat.
Bovendien is het lakwerk van Winsol extra kras- en kleurvast door de
gebruikte lak (structuurlak met laagdikte van 60 micron).

Enera+
Een combinatie van ‘energie’ en ‘era’
... met een extra plus.
Dit PVC profiel met Thermacore technologie is baanbrekend op vlak
van isolatie en zet de toon voor de komende jaren. Met Enera+ is een
nieuw tijdperk aangebroken op vlak van energiebesparende PVC
raamprofielen.
Enera+ levert de beste energieprestatie per kilo profiel en per mm inbouwdiepte. Een uiterst belangrijk gegeven aangezien energiezuinige
concepten zowel bij de particuliere woningbouw als de projectmarkt
onmisbaar zijn.
Winsol biedt trouwens veel meer dan PVC schrijnwerk. Als enige
in de Belgische markt ontwikkelt en produceert Winsol in eigen
productie-units zowel schrijnwerk, rolluiken, poorten, zonwering als
outdoor living en diverse nevenproducten, ... Reeds 130 jaar ervaring op de teller en 100% Belgisch! Een totaalpakket aan energiebesparende producten die bovendien kwaliteit, design en innovatie
uitstralen. Dit alles maakt Winsol nu net zo uniek. Winsol maakt je
woning compleet.
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