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Warmer

Click Fit Afdekkap & Gootstukken
Eenvoudig plaatst u de bovenkap door deze
onder de clips te klikken. Hierdoor heeft u voor
het plaatsen van de kap en de gootstukken veel
minder schroeven nodig dan voorheen.

Geïntegreerde
Isolatie Kraag
Door simpel en alleen het tape
weg te trekken, zet onze unieke
geïntegreerde isolatie kraag
uit en wordt de ruimte tussen
het dakraam en het dak gevuld.

Nieuw

Click Fit Afdekkap
& Gootstukken

Nieuw

Bovenkap met
laag profiel
Het nieuwe ontwerp van
de verzonken bovenkap
zorgt samen met de
standaard gootstukken
voor een laag profiel.

Het nieuwe Keylite dakramen assortiment met de
Futuretherm Technologie is ontwikkeld met een
100% focus op de innovatie, het installeren makkelijker
maken én de algehele gebruikerservaring verbeteren.

De voorgemonteerde Flick-Fit beugels zijn
makkelijk in gebruik en zorgen voor een
snellere installatie.
Scharnier Fixeer Veer
Door het aangepaste scharnier kan men met
een moeiteloze beweging het raam in het
kozijn plaatsen.

Lager
Standaard verdiepte inbouw

Nieuw

Ieder Keylite dakraam ligt 12,5 mm lager
verzonken in het dak. Dit verbetert zowel
de esthetiek als de thermische prestaties
van het dakraam.
Nieuw

Het nieuwe ontwerp van de verzonken
bovenkap zorgt samen met de standaard
gootstukken voor een diepere ligging in het dak.

Futuretherm vertegenwoordigt een betere waarde dan
ooit, dit voordeel is net zoals vele andere eigenschappen
terug te vinden in ieder Keylite dakraam.

Design
Handgreep
Onze slimline ventilatie
greep heeft een nieuwe
eigentijdse stijl.
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Scharnier
Fixeer Veer
Door het aangepaste
scharnier kan men met een
moeiteloze beweging het
raam in het kozijn plaatsen.

Nieuw

Warm Edge
Beglazing
Alle beglazing is nu
voorzien van warm edge,
waardoor er een nog
betere bescherming is
tegen condensatie.
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Door simpel en alleen het tape weg te trekken,
zet onze unieke geïntegreerde isolatie kraag
uit en wordt de ruimte tussen het dakraam en
het dak gevuld. Alle andere dakramen vereisen
extra isolatie.
Nieuw

Warm Edge Beglazing
Alle beglazing is nu voorzien van warm edge,
waardoor er een nog betere bescherming is
tegen condensatie.
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Geïntegreerde Isolatie Kraag
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Flick Fit Bevestigingsbeugels

Bovenkap met laag profiel

Onze Geïntegreerde Isolatie-Kraag is een unieke
oplossing tegen warmte verlies en biedt nog een extra
installatie voordeel dat alleen Keylite heeft.
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Eenvoudig plaatst u de bovenkap
door deze onder de clips te
klikken. Hierdoor heeft u voor
het plaatsen van de kap en
de gootstukken veel minder
schroeven nodig dan voorheen.

Nieuw

U

Nieuw

Nieuw
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Het dakraam dat
betere prestaties
levert zonder
extra kosten.
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De voorgemonteerde Flick Fit
Bevestigingsbeugels zijn makkelijk
in gebruik en zorgen voor een
snellere installatie.
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Geïntegreerde Isolatie Kraag
Door simpel en alleen het tape weg te trekken,
zet onze unieke geïntegreerde isolatie kraag uit
en wordt de ruimte tussen het dakraam en het
dak gevuld.
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Flick Fit
Bevestigingsbeugels
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Innovaties op een rij

