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vinD90 is bij Stichting Hout Research in
Wageningen getest op sterkte en wind- en
waterdichtheid volgens NEN 2778.

In een woonomgeving waar natuurlijke materialen zijn toegepast voelen bewoners
zich prettig. Ramen en kozijnen bepalen voor een belangrijk deel die woonsfeer.
vinD90 balkondeuren zijn speciaal ontwikkeld voor maximale inval van daglicht,
zonder daarbij afbreuk te doen aan de prestatie-eisen van kozijn of deuren.
vinD90 wordt voorzien van een dubbele kierdichting en is eveneens verkrijgbaar in
een brandvertragende uitvoering. vinD90 wordt geleverd met een SGT garantie
en een KOMO-attest-met-productcertificaat. De techniek is ook toe te passen voor
enkele of dubbele ramen, vinR90 en vinR900 serie.

Producteigenschappen en uitvoeringen van vinD90
deuren worden uitgevoerd in 67 x 114 mm met een borstwering opge• De
bouwd vanaf 1 onderdorpel
het smalle deurhout wordt een glasopening gerealiseerd die een optimale
• Door
inval van daglicht garandeert, met bijna 20% extra lichtinval ten opzichte van
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traditionele deuren
De deuren worden uitgevoerd met een dubbele kierdichting, vinD90/vinD900
Het is mogelijk om de enkele deuren te voorzien van draai of draai-kiepbeslag
Dubbele deuren kunnen beide draaien of één deur draaien en de ‘loopdeur’
draaien of kiepen. Het toegepaste hang- en sluitwerk is volledig nastelbaar
De enkele deuren vinD90 en de dubbele deuren vinD900 kunnen ook worden
uitgevoerd in weerstandsklasse 2
De deuren zijn in de enkele en dubbele uitvoering bij SHR getest op wind- en
waterdichtheid tot 900 Pa met een kozijnafmeting van 1800 x 2900 mm
EPC verlaging bij toepassing van vinD90 in vinEcofit-uitvoering; u-waarde
van het vinEcofit-kozijn is ≤1,25 W/(m2 • K)
Onderdorpels zijn eveneens te leveren met een lage opstaphoogte

Raamuitvoeringen vinR90 serie
Het dubbel naar binnen draaiend raam vinR900 meet gelijke prestaties als de deur.
Het geluidswerende raam met dubbele dichting reduceert tot 35dB(A). Het naar
binnen draaiend raam is ook in enkele uitvoering leverbaar, vinR90.

Prestaties vinD90 / vinR90
Prestatie

Normblad

Inbraakwerendheid (klasse)

2

NEN 5096

Geluidswering (dB(A))

20 (35)

NEN 5077

Waterdichtheid (Pa)

900

NEN 2778

Warmtedoorgangscoëfficiënt W/(m2K)

<= 1,4

NEN 1068

Luchtvolumestroom (dm3/m/s)

---------

NEN 2686

(Vraag voor specificaties het KOMO-attest-met-productcertificaat aan)
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Van de Vin ramen en kozijnen b.v., industrieterrein ‘De Poortmannen’
adres: De Geestakkers 8, 5591 RC Heeze, postbus 102, 5590 AC Heeze
T: 0402241999, F: 0402241990, E: info@vandevin.nl, W: vandevin.nl

