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Conformiteitsmerkteken voor BUG-profielen
Geëxtrudeerde aluminium BUG-profielen zijn conform de Duitse
wet op bouwproducten voorzien van het Ü-merkteken.

BUG
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Materiaalnr.
3.3206
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Bescherming tegen weer
voor houten ramen
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Technische voorschriften, DIN-normen
Onze profielen en systeemonderdelen kunnen
maar betrouwbaar functioneren wanneer de
technische voorschriften en relevante normen
alsook de richtlijnen voor de constructie en
vervaardiging van houten ramen en deuren
worden gerespecteerd.
Zelfreinigend glas mag niet worden afgedicht
met silicone, maar vereist speciale, door de
fabrikant goedgekeurde afdichtingsmiddelen.
Keuze van profielen en systeemonderdelen
De profielen en systeemonderdelen van BUG
bestaan in verschillende uitvoeringen. De juiste
keuze van de profielen en systeemonderdelen
hangt af van het gebruiksdoel en de concrete
montagesituatie aan het gebouw. Deze keuze
ligt dan ook volledig in de handen van het bedrijf
dat de ramen of deuren plaatst.

HOLZ PLUS – de constructieve
houtbescherming van BUG
De meest doeltreffende en duurzame
bescherming voor houten ramen tegen
weersinvloeden is ongetwijfeld een aluminium
buitenkant met individuele kleurmogelijkheden.
De aluminiumprofielen worden met behulp van
een nieuw, gepatenteerd clipsysteem op de
afgewerkte houten ramen geklikt en bieden zo
een constructieve bescherming.
De vensterbouwer heeft het voordeel dat hij
het HOLZ PLUS-systeem gewoon op de
houten ramen kan monteren zonder extra
freeswerk.
Gebruik en toepassing
Het profielsysteem HOLZ PLUS is geschikt voor
alle houten ramen die volgens DIN 68 121
werden vervaardigd.
De richtlijn voor hout-metaal-raamconstructies,
uitgegeven door het “Verband der Fenster- und
Fassadenhersteller e.V.” (Duitse vereniging van
raam- en gevelfabrikanten) in Frankfurt en de
richtlijn omtrent ramen uit hout-aluminium,
uitgegeven door de i.f.t. Rosenheim (Duitsland)
vormen de basis voor de constructie, planning,
productie en installatie.
De lengte van de aluminiumprofielen moet
volgens de toegestane raamafmetingen in
DIN 68 121 worden berekend en zo worden
afgemeten dat lengteveranderingen als gevolg
van temperatuurschommelingen mogelijk zijn.

De in onze brochure opgenomen tekeningen
kunnen geen rekening houden met alle mogelijke
omstandigheden, maar tonen enkel de precieze
afmetingen van onze profielen en bevatten
afzonderlijke verwerkingsinstructies die moeten
worden nageleefd.
Ze mogen dan ook niet worden beschouwd als
instructies voor de installatie van ramen.
Gebruik van de systeemonderdelen
De hier gedocumenteerde systeemonderdelen
zijn in hun gebruik op elkaar afgestemd.
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat een
behoorlijk functioneren niet kan worden
gegarandeerd wanneer in de plaats van
originele systeemonderdelen van BUG
onderdelen van andere fabrikanten worden
gebruikt.
Technische eigendomsrechten
We wijzen erop dat zowel het merk als het
patent van de BUG-producten juridisch
beschermd is.
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Verwerkingsinstructies
Onderstaande verwerkingsinstructies moeten bij
de installatie worden nageleefd. Deze instructies
zijn gebaseerd op onze huidige kennis en
ervaringen. Bovendien moeten de toepasselijke
normen en richtlijnen alsook de
verwerkingsrichtlijnen van andere toeleveranciers,
bijvoorbeeld van afdichtingsmiddelen, glas
enzovoort, worden gerespecteerd. Wij zijn niet
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
ongepast gebruik.
Hout-aluminiumconstructies hebben door hun
ontwerp een groot aantal verbindingspunten. Die
kunnen door bewegingen, ongeacht hun
oorsprong, bewegingsgeluiden veroorzaken. De
richtlijn voor hout-metaalraamconstructies HM.01,
uitgegeven door het “Verband der Fenster- und
Fassadenhersteller e.V.” (Duitse vereniging van
raam- en gevelfabrikanten) in Frankfurt wijst in zijn
uitgave van september 2002 onder punt 4.8 op de
door temperatuurschommelingen veroorzaakte
lengte-uitzetting van de metalen delen en staat
bewegingsgeluiden toe.
Bij herstelwerkzaamheden moet de geschiktheid
van reeds gebruikte profielen en
systeemonderdelen worden nagekeken.
Systeemprofielen
De aluminiumprofielen zijn leverbaar in
standaardlengtes van ca. 6000 mm met
oppervlaktebehandeling.
Die wordt uitgevoerd door anodisatie conform het
kwaliteitslabel EURAS/EWAA of door het
aanbrengen van een coating volgens de
kwaliteitsrichtlijnen van de "Gütegemeinschaft
Stückbeschichtete Bauelemente e.V.".
Zagen van de profielen
Voor het zagen van de profielen raden wij aan
een verstekcirkelzaag met hydraulische of
pneumatische voorschuif en langsaanslag te
gebruiken. In principe worden daarvoor altijd
zaagbladen van hardmetaal gebruikt.
Om precieze zaagsneden te verkrijgen, moeten
de profielen m.b.v. houten steunblokjes worden
vastgeklemd.
Er moet rekening worden gehouden met
thermische lengteveranderingen van de
profielen.
Bevestiging van de profielen
De houders voor vleugel- en raamprofielen
moeten met behulp van corrosiebestendige
schroeven, bij voorkeur van roestvrij staal, vlak
tegen het houten raam worden gemonteerd.
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Werkfasen van de vleugel
Bepaling van de afmetingen van
de aluminiumvleugels
De vleugelprofielen worden met verstek gezaagd
Afmetingen = binnenmaat van de houten vleugel min
2 x 6 mm = 12 mm is
de binnenmaat van het aluminiumprofiel
ofwel
Afmetingen = binnenmaat van de houten vleugel plus
2 x 33 mm = 66 mm is
buitenmaat van het aluminiumprofiel
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Vervaardiging van vleugelramen
De met verstek gezaagde vleugelprofielen met
een verstijvingshoek 600 157 in elkaar steken.
Voor de samenbouw moet kit in de gleuf van de
verstijvingshoek worden gespoten.

Na de samenbouw van het verstek, wordt op de
achterkant van profiel aan de hoek
ééncomponenten-secondelijm (bestelnr. 929 108
(300 ml)) aangebracht en wordt het hoekstuk 600
152 in het lijmbed gedrukt.
De hoek kan bijvoorbeeld met een Ulmiaverstekklem worden vastgeklemd.
Tot slot wordt ééncomponenten-secondelijm in de
opening van het hoekstuk gespoten.

Montage van de cliphouder
De vleugelramen worden bevestigd op het hout
met cliphouder 600 150 (zwart) indien de overslag
16 mm is en met cliphouder 600 151 (grijs) indien
de overslag 18 mm is. De cliphouders hebben een
aanslag aan de glassponning en worden met
roestvrijstalen schroeven DIN 7996 – 3 x 16 op
het hout vastgeschroefd.
Er kunnen ook roestvrijstalen pennen worden
gebruikt. De afstand tussen de cliphouder en de
hoek is ca. 80 mm, de afstand tussen twee
cliphouders ligt tussen 200 en 250 mm.

Montage van de vleugelramen
Na het verharden van de lijm worden de vleugelramen
gewoon op het houten element geklikt. Vervolgens
wordt de beglazing aangebracht met geschikte
elastische afdichtingsmiddelen volgens IVD-brochure
nr. 13 “Glasafdichting van hout-aluminium ramen met
afdichtingsmiddelen” alsook volgens de voorschriften
van de producent van het isolatieglas en het
afdichtingsmiddel. Gebruik voor aluminium
oppervlakken TGIC-vrije coatingmiddelen.
Voor de ventilatie van de profielen zijn geen extra
maatregelen nodig. Deze wordt door de spleet
tussen het hout en het aluminium gegarandeerd.
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Werkfasen ramen
Belangrijk
Inkeping 84

De verticale raamprofielen en middenstijlen van
het venster zijn in principe altijd doorgaand.

Inkeping 38

Binnenkant

Om het inkepen te vergemakkelijken, hebben de
profielen een opzettelijk aangebrachte
breukplaats. Een verticale snede met de zaag is
dus voldoende. De horizontale profielen worden
in principe stomp tussen de verticale profielen
gesneden. Hier is geen hoekverbinding en ook
geen afdichting voorzien.

Lengte verticale raamprofielen

De afmetingen van het aluminium kader
bepalen en op maat zagen
De verticale raamprofielen zijn doorgaand. Om de
lengte te bepalen, zie tekening. De profielen
moeten boven en beneden tot aan de buitenkant
van de houten ramen worden ingekeept.
Inkeping boven: 84 mm / beneden: 38 mm.

Montage van de raamhouders
De raamprofielen worden met cliphouders 652 315
op het raamprofiel bevestigd. De houders worden
met een afstand van ca. 200-250 mm met
roestvrijstalen verzinkkopschroeven 3,5 x 25 op
het hout vastgeschroefd. Gebruik daarvoor het
boorplan 990 018.
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Raamprofielen bevestigen
Klem eerst de verticale en dan het bovenste
horizontale raamprofiel op het houten raam.

Belangrijk
Voor een snelle montage van het onderste
raamprofiel moet het passende Stilwaterkeringsprofiel worden gebruikt.
Zie pagina 12.

Het onderste raamprofiel wordt met speciale
houders vastgemaakt. De cliphouders worden aan
het Stil-waterkeringsprofiel opgehangen en op het
onderste dwarshout bevestigd m.b.v. 3 x 20
schroeven, bestelnr. 928 771.
Opmerking:
Indien geen Stil-waterkeringsprofiel wordt
gebruikt, moet bij de speciale houders het
bovenste ophangoor worden afgezaagd. Schroef
vervolgens de houder vooraan vast op de
regenafschermingsrail met zelftappende
plaatschroeven 3,5 x 9,5, bestelnr. 928 401 en op
het onderste dwarshout met 3 x 20-schroeven
zoals hierboven beschreven.

Schroef Ø 3.5 x 32 mm
928 886
Schroef Ø 3 x 20 mm
928771

Montage met Stil-waterkeringsprofiel

Schroef Ø 3 x 20 mm
928 771

Montage zonder Stil-waterkeringsprofiel

Holz Plus
Montageaanwijzingen
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Middenstijl
De stijl wordt uit twee raamprofielen vervaardigd. Aan de ene
kant wordt het profiel 600 120 of 600 144 gebruikt en aan de
andere het spiegelbeeldprofiel 600 125 bevestigd. Zo kunnen
houtbreedten tussen 80 en 115 mm worden bekleed. De
profielen zijn doorgaand en moeten, zoals de zijdelingse
raamprofielen, boven en beneden worden ingekeept.
Middendorpel/ligger
De middendorpel wordt eveneens uit twee profielen
vervaardigd. De twee profielen 600 125 en 600 123 resp.
600 124 worden zoals de horizontale raamprofielen stomp
tussen de verticale profielen gesneden. Voor de afwatering
moeten bij het profiel 600 125 aan elke zijde telkens twee
afwateringsvoegen worden gezaagd van 4 x 30 mm. De
ventilatie van het middendorpelprofiel onderaan wordt via de
inkeping in de verticale raamprofielen gegarandeerd.
Stolpprofiel
Het stolpprofiel wordt met de cliphouder 652 315
op het houten element vastgeklemd.

met lijm aanbrengen

Buitenmaat

Afdekkap 600 156

Aluminiumvleugel

Lengte stolpprofiel =
Hoogte alu-vleugel buiten – 18 mm.

Afwateringssleuf

Inkeping 68

4 x 30 mm

Vensters met ronde boog
Vensters met een halfronde boog of steekboog
kunnen uit de volgende profielen worden
vervaardigd:
Raamprofiel 600 120
Raamprofiel 600 125
Vleugelprofiel 600 121
Vleugelprofiel 600 129

Min. binnenradius 1500 mm
Min. binnenradius 450 mm
Min. binnenradius 450 mm
Min. binnenradius 700 mm

Schuine elementen
Bij afgeschuinde vensters zijn de verticale
raamprofielen resp. de mijdenstijlen doorlopend. De
horizontale profielen worden ertussen gesneden.
Indien de vleugelhoek geen 90° heeft, moet het
hoekstuk worden opengesneden en met secondelijm
op een passende manier worden verlijmd.
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Systeemprofielen
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Vleugelprofiel 600 121
voor 16,18 mm overslag

Vleugelprofiel 600 130
voor 16 mm overslag,
beglazing zonder
glastape

Vleugelprofiel 600 129
voor draaideuren

Vleugelprofiel 600 139
voor voordeuren

Raamprofiel 600 125

Raamprofiel 600 144

Raamprofiel 600 120

Holz Plus
Systeemprofielen
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Raamprofiel onderaan 600 131

Raamprofiel onderaan 600 123
voor 16/18 mm overslag
voor systeem 22 en 25

Raamprofiel onderaan 600 124
voor 16 mm overslag
voor systeem 19

Raamprofiel onderaan 600 133
voor 16 mm overslag
voor systeem RD 19, RD 22, RD 25

Raamprofiel onderaan 600 149

In combinatie met houder 600 901 is
geen Stil-waterkeringsprofiel nodig

Deurplint / stolpprofiel 600 126
voor 16 mm overslag

Deurplint / stolpprofiel 600 127
voor 18 mm overslag

Holz Plus
Systeemprofielen en toebehoren
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Kleinhouten 652 008
Verdelingsprofiel 600 135

Stootverbinding 205 402

Verdelingsprofiel 600 136

VE 20 st.

652 315
Raamhouder
VE 100 st.

600 154
Houder raam onderaan,
systeem 22/25
18 mm overslag

600 150
Vleugelhouder
16 mm overslag
VE 50 st.
600 151
Vleugelhouder
18 mm overslag
VE 50 st.

600 158
Houder deurvleugel
16 mm overslag
VE 50 st.
600 159
Houder deurvleugel
18 mm overslag
VE 50 st.
600 162
Houder
verdelingsprofiel
VE 50 st.

600 153
Houder raam onderaan,
systeem 22/25
16 mm overslag

600 155
Houder raam onderaan,
systeem 19

600 901
Houder raam
onderaan (600 149)
VE 50 st.

600 160
Houder raam onderaan,
systeem RD 22, RD 25

VE 50 st.

600 161
Houder raam onderaan,
systeem RD 19
600 152
Hoekstuk vleugel

VE 50 st.

VE 10 st.

600 157
Verstijvingshoek
vleugel 600 121,
600 129
600 110
Verstijvingshoek
vleugel 600 130
600 156
Afdekkap stolp
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Toebehoren

TR 12.22 Stil
Bestelnr.
Afdekkappen
Bestelnr. links
Afdekkappen
Bestelnr. rechts

TR 12.25 Stil
Bestelnr.
Afdekkappen
Bestelnr. links
Afdekkappen
Bestelnr. rechts

TR 12.19 Stil
Bestelnr.
Afdekkappen
Bestelnr. links
Afdekkappen
Bestelnr. rechts
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260 031
210 750
210 751

260 047
210 903
210 904

260 010
211 063
211 064

TR 12.22 K Stil
Bestelnr.
Afdekkappen
Bestelnr. links
Afdekkappen
Bestelnr. rechts

TR 12.25 K Stil
Bestelnr.
Afdekkappen
Bestelnr. links
Afdekkappen
Bestelnr. rechts

RD 19 K Stil
Bestelnr.
Afdekkappen
Bestelnr. links
Afdekkappen
Bestelnr. rechts

210 816

RDN 22 K Stil
211 054
Bestelnr.
Afdekkappen
211 055
Bestelnr. links
Afdekkappen
Bestelnr. rechts 211 056

260 048

RDN 25 K Stil
Bestelnr.

260 038
210 815

211 045

210 903
210 904

211 017
211 018
211 019

TRDN 25 K Stil
Bestelnr.
Afdekkap 20°
Bestelnr. links
Afdekkap 20°
Bestelnr. rechts
Afdekkap 90°
Bestelnr. links
Afdekkap 90°
Bestelnr. rechts

260 077
211 057
211 058
211 046
211 047
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201 418
EPDMvensterbankdichting
VE 50 lopende meter

261 051

TBS 58

160 805
Z-profiel
stootverbinding
261 052 TBS 70
213 687
Folie

213 671 Basisprofiel
stapelbaar en 90 draaibaar

630 085
Hoekbekledingsprofiel
(montagesituatie zie blz. 46)

Eindadapter
213 682 links
213 683 rechts

630 082
Dorpelaansluiting

630 083
Dorpelaansluiting

630 088
Dorpelaansluiting

600 158
Houder, VE 100 st.

Holz Plus
Rolluikgeleiders

652 101
Rail rolluikgeleider
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652 102
Rail rolluikgeleider

652 902
Inloopstukken
rolluikgeleider 652 102

600 104
Inloopprofiel rolluik

630 090
Draagprofiel

630 091
Geleidingsprofiel

719 062
Afdichtingsprofiel voor uitzettingsvoeg, EPDM
630 092 Servicedeksel
928 025 Bevestigingsschroef
750 013
Rond snoer (Keder)

652 315
Houder

Holz Plus
Raamtypes
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Vaste beglazing

Vaste beglazing

+

+

met contraprofiel

Draai-kiepraam

Draai-kiepraam met
verdelingsprofiel

Element 2-delig
met stolp

Element 2- of
meerdelig met
middenstijl

Element 2-delig
met dwarsbalk

Parallel schuif-kiep
2-delig

Draai-kiepdeur 1 vleugel

Draai-kiepdeur
2 vleugels

Draaideur 1 vleugel

Draaideur 2 vleugels

Schuine elementen,

Venster met ronde boog,

zie opmerking blz. 8

zie opmerking blz. 8
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Sneden: Draai-kiepraam
zijkant en bovenaan
voor 16 mm overslag
+ glassponning

Hoekstuk
600 152
600 157

Sneden: Draai-kiepraam zijkant en
bovenaan voor 16 mm overslag
+ glassponning
zonder glastape

De beglazing moet
worden aangebracht
met geschikte
elastische
afdichtingsmiddelen
volgens IVDbrochure nr. 13
“Glasafdichting van
hout-aluminium
ramen met
afdichtingsmiddelen”
alsook volgens de
voorschriften van de
producent van het
isolatieglas en het
afdichtingsmiddel.
Gebruik voor
aluminium
oppervlakken TGICvrije coatingmiddelen.
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Snede: Draai-kiepraam onderaan
voor 16 mm overslag + glassponning

Schroef Ø 3 x 20 mm
928 771

De aansluiting met het gebouw moet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen voor RALkwaliteitsborging. Bij aangrenzende onderdelen uit metaal moet de geschiktheid worden
nagegaan, aangezien metalen zoals koper niet samen met aluminium mogen worden gebruikt.
Afvloeiend water kan koperionen bevatten en die kunnen de oppervlaktecorrosie van
aluminium, zink en gegalvaniseerd staal bevorderen, in het bijzonder wanneer het gaat over
grotere koperoppervlakken. Daarom mogen deze metalen in de vloeirichting niet onder
koperen materialen worden gebruikt.
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Snede: Draai-kiepraam onderaan
voor 16 mm overslag + glassponning, systeem RD 22

Schroef Ø 3.5 x 9,5 mm
928 401

Schroef Ø 3 x 20 mm
928 771

A 900 G

Aansluiting gebouw – zie opmerking op blz. 17
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Snede: Draai-kiepraam onderaan voor 16
mm overslag, systeem RDN 25

TRDN 25 K Stil
260 077

Schroef Ø 3 x 20 mm
928 771

A 900 G

Aansluiting gebouw – zie opmerking op blz. 17
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Snede: Stolp

Snede: Middenstijl
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Snede: Middenstijl

Snede: Middenstijl
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Snede: Middendorpel/ligger

Afwateringssleuf
4 x 30 mm

22

Holz Plus
Constructiedoorsneden
Snede: Middendorpel/ligger

Houder inkorten

Afwateringssleuf
4 x 30 mm

+
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Lengte verticaal
vleugelprofiel

Snede: DK-deuren + PSK-deuren onderaan

GBSL 22 K
(213 651)

Holz Plus
Constructiedoorsneden
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Sneden: Verdelingsprofielen beglazing

Blindklinknagel 4x18 mm
928 592

Kerfpen 4x50 mm
928 432
Boorplan 990 565

Holz Plus
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Constructiedoorsneden
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Snede: Vaste beglazing zijkant en bovenaan

Opening voor
ventilatie

Inbouwlengte onderste
compensatiestrook

Snede: Vaste beglazing onderaan

De beglazing moet
worden aangebracht
met geschikte
elastische
afdichtingsmiddelen
volgens IVD-brochure
nr. 13 “Glasafdichting
van hout-aluminium
ramen met
afdichtingsmiddelen”
alsook volgens de
voorschriften van de
producent van het
isolatieglas en het
afdichtingsmiddel.
Gebruik voor aluminium
oppervlakken TGICvrije coatingmiddelen.

Holz Plus
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Snede: Vaste beglazing zijkant en bovenaan met contraprofiel

Snede: Vaste beglazing onderaan met contraprofiel

Raamprofiel 600 120
gezaagd

Holz Plus
Constructiedoorsnede
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Snede: Draaideur, PSK-deur zijkant en bovenaan

Hoekstuk
600 152

Hoekstuk
600 157

Dagmaat

Hoekstuk
600 152

Hoekstuk
600 157

Dagmaat

Holz Plus
Constructiedoorsnede
Snede: Stolp draaideur, PSK-deur

29

Holz Plus
Constructiedoorsneden

30

Lengte vleugelprofiel

Lengte raamprofiel

Snede: Draaideur onderaan

Een extra glijdichting is
aanbevolen bij hoge belasting
door het weer!

Thermisch
gescheiden
dorpel TBS 70
Basisprofiel van PVC ꞏ Bij aansluitingen met folie moet de compatibiliteit met
de lijm en/of het foliemateriaal worden gecontroleerd!

Aansluiting gebouw – zie opmerking op blz. 17
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Snede: Draai-kiepraam zijkant en bovenaan
voor 18 mm overslag en glassponning

Hoekstuk
600 152
Hoekstuk
600 157

Snede: Stolp
voor 18 mm glassponning

Holz Plus
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Snede: Draai-kiepraam onderaan
voor 18 mm overslag en glassponning

TR 12.22 K Stil
260 038

A 900 G

Aansluiting gebouw – zie opmerking op blz. 17
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Snede: Draai-kiepraam onderaan
voor 18 mm overslag + glassponning
Systeem RDN 22

RDN 22 K
Stil

Schroef Ø 3.5 x 9,5 mm
928 401

Schroef Ø 3 x 20 mm
928 771

A 900 G

Aansluiting gebouw – zie opmerking op blz. 17
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Snede: Draai-kiepraam zijkant en bovenaan
voor systeem 12.19

Snede: Stolp
voor systeem 12.19
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Snede: Draai-kiepraam onderaan
voor systeem 12.19

TR 12.19 Stil
260 010

A 900 G

Aansluiting gebouw – zie opmerking op blz. 17

Holz Plus
Constructiedoorsneden
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Snede: Draai-kiepraam onderaan,
voor systeem RD 19

RD 19 K Stil
211 017

Schroef Ø 3.5 x 9,5 mm
928 401

Schroef Ø 3 x 20 mm
928 771

A 900 G

Aansluiting gebouw – zie opmerking op blz. 17

Holz Plus
Elementverbinding
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Elementverbinding

Schroef Ø 3 x 20 mm
928 771

Holz Plus
Gebouwaansluitingen

Aansluiting gebouw – zie opmerking op blz. 17
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Holz Plus
Gebouwaansluitingen
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GTR 22.44 K
260 062

max. 6 mm

Aansluiting gebouw – zie opmerking op blz. 17

Holz Plus
Gebouwaansluitingen
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Holz Plus
Gebouwaansluitingen

Aansluiting gebouw – zie opmerking op blz. 17

41

Holz Plus
Gebouwaansluitingen RF-afstand
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Pleisterwerk eindstuk vensterbank

Geleidingsrail voor rolluik mag niet
worden ingepleisterd!

Bevestiging met plaatschroef
ISO 1750-St 3,5x13-C-Z A2

Plaatschroef EDV 928 382
ISO 7049-St B3,9x25-C-Z A2

Aansluiting gebouw – zie opmerking op blz. 17

Holz Plus
Gebouwaansluitingen RF-afstand
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Het servicedeksel kan worden bevestigd
met een binnenzeskantschroef 4,8 x 38
A2, bestelnr. 928 025, zodat het in geval
van reparatie met een inbussleutel kan
worden gedemonteerd.

Aansluiting gebouw – zie opmerking op blz. 17

Holz Plus
Montage in veranda

Bij het ontwerp van de sponning in het raamskelet moet rekening worden gehouden met de
breedte van de glassponningen om de nodige druk van de afdichtingen te garanderen.
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Holz Plus
Montage in veranda
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GTR 22 K
260 060

Bij het ontwerp van de sponning in het raamskelet moet rekening worden gehouden met de
breedte van de glassponningen om de nodige druk van de afdichtingen te garanderen. De
afwatering van de sponningen van de inzetramen mag niet boven de glassponning van de
gevelconstructie gebeuren.

Holz Plus
Hoekvorming
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Profiel 630 085 moet op maat worden
gezaagd afhankelijk van de hoekvorming.
Houderafstand identiek als bij raamprofiel.

BUG-Alutechnic
Programmaoverzicht

Hout-aluminiumsystemen
voor ramen en gevels
 Hout-aluminiumramen hebben een uitstekende

isolerende waarde, bijv. met naaldhout van 68 mm
Uf (EN 10077-2) = 1,40 W/m2K
 De uniforme houtprofilering voor de kozijnen en identieke
freesafwerking van de buitenrand van de houten vleugels
garanderen een snelle planning en budgetvriendelijke
realisatie van alle mogelijke ontwerpen
 Het Aluvogt hout-aluminium raamsysteem is getest volgens
de kwaliteits- en testcondities van RAL-RG 424/2
 De uniforme oplossingen voor de aansluiting op het gebouw
ongeacht de bouwstijl, vergemakkelijken de keuze, de
planning en de plaatsing

BUG-waterkeringsprofielen
 Waterkeringsprofielen beschermen het onderste

dwarshout van de houten ramen tegen de weersinvloeden
 Bovendien zorgen de thermo-waterkeringsprofielen voor
een thermische scheiding aan de onderste raamsponning
 Voor sponningen van 19 mm, 22 mm en 24/25 mm
 De rails worden gemonteerd met behulp van klemmen,
nagels of schroeven van A2-kwaliteit

Het BUG-raamdorpelprogramma
 Beschermt het gebouw tegen weers- en omgevingsinvloeden
 De juiste vensterbank voor elke toepassing
 Dankzij geanodiseerde of thermische lak kan de
kleur van de raamdorpel worden aangepast aan
elke gevel

Nieuw aluminium glijdend
eindstuk A 900 G
• Het eindstuk biedt ruimte voor bewegingen van de

aluminium vensterbank die het gevolg zijn van
temperatuurschommelingen
• Getest op slagregendichtheid volgens DIN EN 1027
• Nauwkeurige fixatie door overlappende plaat aan de
schroefkant om afglijden van de afdichting
onmogelijk te maken
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BUG-Alutechnic
Programmaoverzicht

HOLZ PLUS modernisering
 Optimale bescherming tegen het weer voor houten ramen
 De profielbekledingen zijn dankzij hun geringe bouwhoogte

perfect geschikt voor de renovatie van ingebouwde ramen,
ook met rolluikrails
 Eenvoudige montage dankzij aansluitende vormgeving van de
cliphouders
 De raamprofielen worden voor het houten oppervlak
gemonteerd, zodat er geen freeswerkzaamheden nodig zijn
 De look van het gebouw kan worden ondersteund door
de vele mogelijke kleuren van het profiel

Drempel TBS 70 F
 Voor draaideuren en draai-kanteldeuren uit hout en

hout-aluminium, naar binnen en naar buiten draaiend

 Biedt een doorlopend vlak voor de sponningafdichting
 Drempelbreedte 70 mm
 Geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit volgens
DIN 18025

 Stabiel composietprofiel van aluminium en kunststof
 Thermische scheiding met hoogwaardig polyamide,
uv-bestendig

 Opnamegroef voor bouwfolie

Hout-aluminium verandasysteem
 Biedt geïntegreerde en superieure oplossingen voor het








ontwerpen en installeren van veranda’s en voldoet aan de
eisen voor energiezuinigheid
Aan de buitenkant van de houten constructie zijn geen
schroeven zichtbaar
Aanzichtbreedte 50 mm, 55 mm en 75 mm
Goede thermische isolatie
Tussen glas en dichting wordt de druk geregeld door
afstandhouders
Geschikt voor glasdiktes van 6 mm tot 42 mm
De ventilatie van de glassponning is zonder extra
maatregelen gewaarborgd
De afdekprofielen zijn beschikbaar in verschillende ontwerpen

Hout- aluminium daksysteem

 Voor houtconstructies met een breedte van 60 mm en 80 mm
 De houten profielen dragen de statica
 Tussen glas en dichting wordt de druk geregeld door
afstandhouders of -stroken

 Transparante vullingen vanaf 8 mm dikte
 De ventilatie van de glassponning is zonder extra maatregelen
gewaarborgd

 Afdichtingssystemen ontworpen voor zelfreinigende beglazing
en polycarbonaat- of PMMA-platen

 De afdekprofielen zijn beschikbaar in verschillende ontwerpen
 Compatibel met het BUG-verandasysteem
 Ideaal voor carports en overkappingen van terrassen en
ingangen
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BUG-Alutechnic
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Daksystemen

 Een- en meerdelige afsluitsystemen voor platte daken






met clipmontage
Wandaansluitprofielen in allerlei ontwerpen
Afdekkingen voor balustrades met structureel geteste
houdersystemen
Kiezelranden in drie hoogtes
Valbeveiliging volgens Richtlijn 89/686/EEG
Gevelbekleding beschermt de dakconstructie
permanent tegen weer en wind

Vliegenramen






Voor ramen van hout, hout-aluminium en kunststof
Plaatsbesparend en zonder de rolluikfunctie te hinderen
Onderhoudsvriendelijk dankzij corrosieweerstand
Spanramen, draaideuren en schuifdeuren mogelijk
Speciale oplossingen voor kelderschachten

Klima-Plus
Bescherming tegen weer en inkijk






Dezelfde look binnen en buiten
Modulaire opbouw van de lamellen in het steeksysteem
Geschikt voor in de handel verkrijgbaar beslag
Weerbestendig en onderhoudsvriendelijk
Lange levensduur voor nieuwbouw en renovatie

MPC – Multi Purpose Cabin
 Ideaal voor carports en overkappingen van
terrassen en ingangen

 Uitvoering als zadeldak en plat dak
 Grondafmetingen enkele carport 5 x 3,0 m,

dubbele carport 5 x 5,5 m
 Onderconstructie voor fotovoltaïsche systemen
 Snelle montage door gestandaardiseerde
verbindingselementen
 Vrijstaand of aangebouwd
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Aluminium palissaden








Gevarieerde vormgevingsmogelijkheden en kleuren
Slechts 3 palissaden nodig voor 1 m heklengte
Palissadeprofielen met laag gewicht
Klein transportvolume
Geluidsisolatie tot 37 dB
Vorstbestendig
Palissadeprofielen verkrijgbaar in verschillende hoogtes

Aluminium heksysteem Exterior
 Hoogwaardige en duurzame systemen voor poorten en
hekwerk, balkonbekleding, bescherming tegen inkijk

 Uitgebreide ontwerpmogelijkheden door verschillende
systemen en decoraties

 Weerbestendig, robuust en onderhoudsvriendelijk
 Verfijnd design voor mooie tuinen
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Colofon

BUG-Alutechnik GmbH
Een onderneming van de Aleris-groep
Bergstraße 17
D-88267 Vogt
www.bug.de
Rechtbank Ulm, register HRB 551156,
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