HEFSCHUIFPUIEN
Kunststof
Uitvoeringen
De hefschuifpui is verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-delige
uitvoering. In de 2- en 4-delige uitvoering voldoet de
pui aan inbraakwerendheidklasse 2 (SKG**), ook
bekend als PKM.
Ook voldoen de 2- en 4-delige uitvoeringen aan zeer
hoge wind- en waterdichtheidnormen. Dit blijkt uit de
uitgevoerde tests windbelasting klasse 4 vlg. DIN EN
12207 en waterbelasting klasse 9a (600Pa) vlg. DIN
EN 12208.

Kleuren
De hefschuifpuien worden standaard geleverd in wit of
crème. Er kan echter ook gekozen worden voor een
accentkleur aan de buitenzijde, met houtnerf of glad
acrylaat (PMMA).
Acrylaat: bordeaux3005, wijnrood3011, blauw5002, staalblauw5011,
mosgroen6005, zwartbruin02, 7015, 7038, 7040, bruin8014, crème 9001.
Houtnerf: crème9001, dennengroen6009, staalblauw5011, grijs7001,
antraciet7016 en bordeauxrood3005.

Bediening
De hefschuifdeur wordt standaard voorzien van een
komgreepje aan de buitenzijde en een bedieningshendel op langschild met profielcilinder aan de
binnenzijde.
Het is eventueel mogelijk om aan de buitenzijde ook
een bedieninghendel op langschild met profielcilinder
aan te brengen. De deur kan dan ook als entree
worden gebruikt.
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Accessoires
Uw hefschuifpui wordt standaard voorzien van een
zeer lage onderdorpel en HR++ isolatieglas, maar kan
verder natuurlijk nog worden voorzien van diverse
accessoires, zoals bijvoorbeeld: veiligheidsglas (binnen
en/of buiten), zonwerend glas, roeden in/op het glas,
ventilatierooster en plisséhordeur.
Ook kunt u de pui voorzien van een verdeling m.b.v.
kalven en/of stijlen.

Montage
Na demontage van bestaande kozijn(en) en of muur,
wordt een stelkozijn aangebracht. Dit stelkozijn
fungeert als montageframe waarin de hefschuifpui
wordt vastgezet. Indien nodig, wordt een hijskraan
ingezet om de pui op de plek van bestemming te
krijgen, meestal in de achtergevel.
Vervolgens wordt het glas e.d. geplaatst en de
binnenzijde netjes afgewerkt. Alle afval wordt netjes
opgeruimd en door onze monteurs meegenomen .

Onderhoud
Onze kunststofproducten behoeven geen onderhoud.
Tijdens het ramen wassen is het zinvol het kunststof
met een niet agressief schoonmaakmiddel mee te
nemen.
Controleer regelmatig uw hang- en sluitwerk, alleen
daar waar nodig een druppeltje olie. Dit garandeert u
een leven lang een perfect functionerende pui.
Bij klachten graag direct contact met ons opnemen.

Ydema Kozijnen BV
De Alde Mar 10
9035 VP Dronrijp
T. 0517-23 22 66
F. 0517-23 22 19
E. info@ydema.nl
I. www.ydema.nl
Openingstijden showroom:
- maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00.
- ’s avonds en in het weekend op afspraak.

Wie kwaliteit wil, kiest Ydema

www.ydema.nl
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