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• Isolatiewaarde: klasse 2.2 (DIN 4108) • Binnen en buiten in kleur naar wens
• Wind- en waterdichtheid 650 Pa

• Voor woningbouw en utiliteitsbouw

• Verborgen waterafvoer

• Beglazing van 4-37 mm

• Hoge geluidsisolatie

• Hefschuifbeslag tot 250 kg

• Systeemattest inbraakwerendheid

• Enkelspoor, dubbelspoor of 3-spoor
•

Brandwerende scheidingswand en schuifdeur van aluminium
Het thermisch geïsoleerde systeem RT 62 is ontwikkeld voor het maken van aluminium ramen en deuren. Deze kunnen naar binnen of naar
buiten draaien en van binnenuit of van buitenaf geplaatst worden. Door de uiteenlopende vormgeving en de uitgebreide inbraakwerende èn
brandwerende mogelijkheden, leent dit systeem zich bij uitstek voor nieuw te bouwen woningen of utiliteitsbouw, maar ook voor het vervangen
van hout, staal of kunststof is het zeer geschikt. Na de recente geslaagde testen, kunnen nu zelfs een EW-60/EI-30 brandwerende
scheidingswand en een EI-30 brandwerende schuifpui met hetzelfde aluminium basissysteem worden uitgevoerd. Hierdoor is er optisch geen
verschil tussen brandwerende en niet-brandwerende elementen. Weer een belangrijk pluspunt voor de RT 62 dus.
Het Bouwbesluit stelt ten aanzien van de
beheersbaarheid van een brand in een
nieuw te bouwen gebouw hele concrete en
dwingende prestatie-eisen. De opdeling in
brandcompartimenten moet de
ontwikkeling en uitbreiding van een brand
beperken, maar er bovenal voor zorgen,
dat vluchtwegen 60 minuten rook– en
brandvrij blijven. Het belangrijkste doel is
immers het voorkómen van slachtoffers.

Schuifautomaat RT 62 voor de test

Alcoa helpt u uit de brand
Alcoa loopt al jarenlang voorop in het
ontwikkelen van systemen, die helpen het
Bouwbesluit in de praktijk toe te passen.
Alcoa heeft onder meer al een 60 minuten
brandwerende gevel (zie middenpagina),
door de recente testen komen daar nu een
(EI-30) schuifautomaat en een (EW-60/EI-30)
scheidingswand bij. Als eerste in Europa is
Alcoa Architectuursystemen er in geslaagd
een schuifautomaat met succes te laten
testen op brandwerendheid. Door wederom
de reeds eerder bewezen kwaliteiten van
het raam- en deursysteem RT 62 te
gebruiken, is het gelukt om een
dubbelschuivende schuifdeur met
automatische bediening te laten voldoen
aan de strenge eisen van NEN 6069-2005. De
schuifautomaat was opgebouwd uit
geïsoleerde aluminium profielen van Alcoa,
voorzien van een Besam Unislide bediening
en een Vetrotech Contraflam 30-N2
beglazing.
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Scheidingswand RT 62 tijdens de test

Een brandwerende deur ziet er uiterlijk net zo
fraai uit als een gewone deur

Hèt standaardsysteem RT 62 gebruikt
De constructie voldeed maar liefst 43
minuten aan de criteria van vlamdichtheid
en eveneens aan die van thermische
isolatie met betrekking tot warmtestraling.
De scheidingswand (foto hiernaast) voldeed
66 minuten aan deze criteria. Beide testen
werden uitgevoerd door International Fire
Consultants Ltd. Bijzonder aan deze
resultaten is, dat de geteste puien zijn
opgebouwd uit standaard systeemprofielen
RT 62. De aangebrachte brandwerende
voorzieningen zijn van buitenaf niet
zichtbaar. Beide testresultaten tonen maar
weer eens aan, dat het RT 62 niet zo maar
een raam– en deursysteem is, maar hèt
systeem voor al uw toepassingen.

Raambeslag met het accent op wat niet meer zichtbaar is
In de vorige uitgave van Kort Bestek berichtten we over de verschillende uitvoeringen waarin raam– en deurbeslag kan worden
geleverd: gelakt, geanodiseerd of roestvrij staal. We voegen daar nu een geheel nieuw raambeslag aan toe dat niet gekleurd is omdat
de verdekt liggende scharen en scharnieren toch niet gezien worden! Het is geschikt voor draai, draai/kiep (of kiep/draai) en
stolpramen. Doordat de scharnieren niet meer op het kozijn, maar tussen kozijn en vleugel gemonteerd worden, kan in sommige
gevallen een nog slanker kozijn worden gebruikt. Inmiddels heeft het SKG het beslag ook geschikt verklaard voor inbraakwerende
toepassingen. Het verborgen raambeslag wordt aangeboden onder de naam “Axxent”. Wanneer u onze stand op de aanstaande
Bouwbeurs bezoekt, kunt u zelf komen zien, wat niet te zien is. Komt dat zien!
Het raambeslag is gegarandeerd voor
vleugelgewichten tot maar liefst 100 kg en
afmetingen vanaf 450 mm tot 1600 mm
breed en maximaal 2000 mm hoog. Bij
breedtes tot 1300 mm geldt zelfs een
maximale hoogte van 2400 mm. De
minimaal benodigde hoogte bedraagt in
beide gevallen 550 mm.

De handgreep waarmee dit beslag zich
eenvoudig laat bedienen, wordt standaard
grijs gelakt geleverd. Indien gewenst kan
voor een RAL-kleur of voor volledig
geanodiseerd worden gekozen. Door voor
een aandrijfkastje te kiezen, kan elke
willekeurige handgreep (met een vierkante
krukstift 7 mm) worden gebruikt.

Draaien voor kiepen (boven). Kiepen voor
draaien (onder). Alleen draaien kan ook,
evenals een combinatie met
stolpraambeslag. Alle uitvoeringen zijn
inbraakwerend te maken, eveneens met van
buitenaf niet zichtbare voorzieningen.

De vele (inbraakwerende) mogelijkheden van RT 100 schuifpuien
Het Alcoa systeem RT 100 biedt topkwaliteit op alle fronten waar het bij een schuifpui om gaat. Ten aanzien van wind– en waterdichtheid, inbraakwerendheid en geluidwerendheid hoeft u met minder dan de RT 100 te bieden heeft, geen genoegen te nemen.
Het beschikbare beslag garandeert een probleemloos functioneren. Vooral bij grote afmetingen en zware schuifvleugels, laat de
RT 100 zijn ware kracht gelden. Door het vederlicht bedienbare hefschuifbeslag te gebruiken, is het zelfs mogelijk om een vleugel
van 250 kg achteloos open of dicht te schuiven. Tijdens de aanstaande Bouwbeurs zullen we een electrisch bediende RT 100
hefschuifdeur laten zien. Het lage vleugelprofiel (van slechts 80 mm breed), is daarentegen weer perfect geschikt voor kleinere
schuiframen. Er zijn nu een nieuwe folder en tevens een nieuw KOMO-attest dat alle inbraakwerende mogelijkheden op een rijtje zet.
Schuifpuien inbraakwerend klasse 2

Type pui

Vleugel

Hoogte (*)

Gewicht

2-delig
Enkelspoor

Schuifraam of
schuifdeur

Licht of zwaar

2700 mm

200 kg

2-delig
Enkelspoor

Hefschuifdeur

Zwaar

2700 mm

250 kg

2-delig
Dubbelspoor

Schuifraam of
schuifdeur

Licht of zwaar

2700 mm

200 kg

2-delig
Dubbelspoor

Hefschuifdeur

Zwaar

2700 mm

250 kg

3-delig
Dubbelspoor

Schuifraam
of schuifdeur

Licht of zwaar

2700 mm

200 kg

Het verzamelattest omschrijft welke
uitvoeringen van een RT 100 schuifpui als
inbraakwerend klasse 2 mogen worden
aangemerkt. Wat in dat attest dan vooral
opvalt, is de enorme verscheidenheid aan
mogelijkheden en constructies die tegelijk
het voortdurende succes van het systeem RT
100 verklaren. Zo is er natuurlijk de
tweedelige standaardpui (1 deel schuivend,
1 deel vast) die inbraakwerend is en dat
geldt eveneens voor de dubbelschuivende.
Bovendien is de driedelige met dubbelspoor
inbraakwerend en ook de vierdelige stolpuitvoering. Ook wanneer hefschuifbeslag
wordt gebruikt, blijven de schuifpuien
inbraakwerend. Op de aanstaande
Bouwbeurs zullen we een electrisch
aangedreven hefschuifpui laten zien. In alle
gevallen wordt inbraakwerendheid bereikt
door een combinatie van beslag en
speciaal ontwikkelde toebehoren.

4-delig stolp
Enkelspoor

Schuifraam of
schuifdeur

Licht of zwaar

2700 mm

200 kg

Opzetprofiel

Schuifraam of
schuifdeur

Licht of zwaar

2700 mm

200 kg

Schuiframen
en schuifdeuren
Hefschuifdeuren
RT 100

(*) De maximaal toegestane breedte x hoogte kan per toepassing verschillend zijn, deze is namelijk afhankelijk van
het windsnelheidsgebied en de hoogte van het gebouw waarin de schuifpui wordt geplaatst. In de technische
documentatie wordt dit met behulp van eenvoudig af te lezen grafieken duidelijk gemaakt.
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dit materiaal te bieden heeft. De raffinage van

verschillende systemen, zijn deze geschikt voor

gewonnen bauxiet, de productie van primair

woningbouw en utiliteitsbouw, maar ook voor
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eindproducten voor uiteenlopende sectoren

Doordacht ontwerp, systeemgebonden

hebben de onderneming gemaakt tot de

toebehoren en geselecteerd hang- en sluitwerk

grootste aluminiumproducent ter wereld.

verlenen de systemen hun functionaliteit.

De producten die door de Business Units van

letterlijke
A-merk geschikt voor inbraakwerende en brandwerende toepassingen. Een royaal aanbod in
vormgeving en oppervlaktebehandeling zorgt
voor een grote mate van vrijheid in ontwerp en
uitvoering. Daarnaast kunnen we meedenken in
het ontwikkelen van custom-made toepassingen
om ook uw wensen en ideeën vorm te geven.

Alcoa geleverd worden aan de verpakkingsindustrie, de consumentenmarkt, de automobielindustrie, de luchtvaart, de transportsector en de
bouwwereld genieten wereldfaam.
De Business Unit BCS (Building and Construction
Systems) richt zich op twee hoofdactiviteiten
t.b.v. de bouwwereld: architectuursystemen en

• Isolatiewaarde: klasse 2.2 (DIN 4108) • Binnen en buiten in kleur naar wens
• Wind- en waterdichtheid 650 Pa

• Voor woningbouw en utiliteitsbouw

• Verborgen waterafvoer

• Beglazing van 4-37 mm

• Hoge geluidsisolatie

• Hefschuifbeslag tot 250 kg

• Systeemattest inbraakwerendheid

• Enkelspoor, dubbelspoor of 3-spoor

Als geen ander zijn de systemen van dit

gevelbekleding. De Nederlandse vestiging van
Alcoa Architectuursystemen in Harderwijk

• Meerkamersysteem, sterke constructie

ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt aluminium
profielsystemen voor ramen, deuren, schuifpuien,
serres en vliesgevels.

De schuiframen en schuifdeuren RT 100 zijn perfect te combineren met
vaste of draaiende elementen uit het raam- en deursysteem RT 52.

Daltonstraat 17 - 3846 BX Harderwijk - Postbus 391 - 3840 AJ Harderwijk
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In de nieuwe folder wordt duidelijk uitgelegd waarom het systeem RT 100 ook voor u gemaakt is.

Toepassingsgebied brandwerende gevel AA 100 Q verder verruimd
Dat de vliesgevel AA 100 Q zelfs 60 minuten brandwerend is, wist u waarschijnlijk wel. De vraag wat nu in de praktijk het
toepassingsgebied is van de door TNO geteste gevelconstructie, is door een andere onafhankelijke instantie in twee indrukwekkende
rapporten beantwoord. Dat antwoord (van International Fire Consultants Ltd.) bevestigt, dat Alcoa voorop loopt als het gaat om
brandwerende mogelijkheden van aluminium gevelelementen.
Wanneer een brandtest is geslaagd, komen
vaak vragen als: Welke afmetingen zijn
toegestaan?, Mag ik ook ander glas dan
getest toepassen? Wat gebeurt als ik een
andere isolator wil gebruiken? Omdat niet
elke afzonderlijke situatie getest kan worden,
worden eventuele afwijkingen ten opzichte
van het testrapport ter beoordeling aan de
bevoegde brandweer voorgelegd. In alle
gevallen dient overigens de brandweer te
beslissen over de voorgestelde detaillering!
Om dat oordeel met feiten te ondersteunen,
heeft IFC als ervaringsdeskundige een
aantal onderzoeksresultaten meegewogen
in de beoordeling van het
toepassingsgebied van de vliesgevel AA 100
Q. Omdat het testresultaat van deze
vliesgevel zo overtuigend is, is het IFC op
basis van gelijksoortige testen van mening,
dat ook andere glassoorten, -diktes en
afmetingen mogen worden gebruikt.

Terwijl de door TNO geteste gevel voorzien
was van een SGG Swissflam-lite Climalit ruit
van 1176 x 1476, mag volgens het
beoordelingsrapport nu bijvoorbeeld ook
een Contraflam Lite CFL EW30 ruit van 1500
mm x 2780 mm worden gebruikt. Tevens
acht men de diepte van de isolator niet van
invloed, zodat alle isolatoren van 10 tot en
met 36 mm kunnen worden toegepast.
Meer informatie op aanvraag verkrijgbaar.

Nieuwe koppelprofielen
Links een typisch AA 100Q stijl/regel-profiel
van slechts 50 mm breed. Voor dit type
gevelprofielen is een nieuwe serie koppel
en/of versterkings-profielen aan het
assortiment toegevoegd . Per lengte van 6500
De beoordelingsrapporten voor de vliesgevel

mm verkrijgbaar voor profielen van 65, 85,

AA 100 Q: van buiten naar binnen EI -30 en

105, 125 en 145 mm diep

omgekeerd EW-30.

(P –nrs 172476 t/m 172480).

Dubbele naar binnen Alcoa Architectuursystemen op de beurs
draaiende deur is nu De succesvolle primeur in Nederland van de noviteitenbeurs Architect@work 2006 werd
gehouden op 21 en 22 september jongstleden in Ahoy te Rotterdam. Tot deze beurs
ook inbraakwerend
werden alleen exposanten toegelaten, die daadwerkelijk iets nieuws te melden hadden.
Elke inzending was door een architectencommissie beoordeeld, zodat uitsluitend en
te maken
exclusief noviteiten te zien waren. Alcoa Architectuursystemen was er natuurlijk ook bij!
Een naar buiten draaiende dubbele deur,
inbraakwerend gemaakt met een
espagnoletslot en een driepuntsslot,
kennen we al een aantal jaren. Hetzelfde
geldt voor een naar binnen draaiend
stolpraam. Onlangs is daar nu ook de
dubbele naar binnen draaiende deur aan
toegevoegd. Getest met vlakke
deurprofielen, maar op basis van
concormiteit ook met verzwaarde
deurprofielen uitvoerbaar. Hierdoor
kunnen deuren tot 2700 mm hoog
gemaakt worden. Door het gebruik van de
dievenklauw 273879, is elk Alcoa
scharnier toegestaan, zowel
deurpaumelles als blokscharnieren.

HAL 1 standnummer A 142

Indien u ons daar onverhoopt gemist heeft, krijgt u een herkansing tijdens de
tweejaarlijkse Bouwbeurs, die van 5-10 februari 2007 zal plaatsvinden in de Jaarbeurs te
Utrecht. Want daar zullen we ook onze nieuwste noviteiten laten zien.
Een van de thema’s van de komende
Bouwbeurs is Licht en Architectuur. Dat is
een thema, dat waarschijnlijk veel mensen
zal aanspreken. Alcoa heeft in ieder geval in
meerdere opzichten iets met licht:
Aluminium ìs licht (het is driemaal lichter dan
staal) en door de slanke detaillering van
Alcoa kozijnen komt er per saldo ook nog
eens meer licht door heen. Bediening op
afstand met behulp van Infrarood licht is
wat ons betreft ook een belangrijk thema
tijdens de aanstaande beurs.

Op onze stand tonen we onder meer een
electrisch aangedreven hefschuifdeur, maar
ook draai/kiep– en valramen, die met een
infarode afstandsbediening geopend en
gesloten kunnen worden.

Sfeerimpressies Architect@Work

Alcoa, aluminium & architectuur: De Colonel te Maastricht
De Colonel staat in het hart van de Maastrichtse wijk Wyck. Het is een in meerdere opzichten imposante creatie van de Berlijnse
architect Hans Kollhoff. De laagbouw van 5 verdiepingen loopt langs het spoor, terwijl het Stationsplein aan de voeten van de 15
verdiepingen tellende toren ligt. Het historische stadshart van Maastricht ligt op loopafstand en is door een brug verbonden met Wyck.
De Colonel is tijdloos en modern tegelijk door de klassieke elementen, vormen en zorgvuldige materiaalkeuze, waaronder aluminium
waarmee de speciaal voor dit project ontwikkelde slanke stolpramen zijn gemaakt.
Aan de specifiek getrapte vormgeving van
de kozijn-, vleugel– en stolpprofielen
herkennen we inmiddels de signatuur van
architect Hans Kollhoff. Ook voor de
zonwering is een speciaal geleidingsprofiel
ontwikkeld (zie doorsnedes hieronder).
Door de oppervlaktebehandeling lichtbrons
anodiseren wordt de klasssieke schoonheid
van het aluminium zelf nog verder
benadrukt en voor lange tijd behouden.
Het totale ontwerp maakt nog maar weer
eens duidelijk hoe ver een architect kan en
mag gaan wanneer hij in beginsel kiest voor
het basismateriaal aluminium. De intensieve
samenwerking tussen architect,
gevelbouwer en Alcoa heeft uiteindelijk
geresulteerd in een topprestatie van
formaat. De opdrachtgever 3W Vastgoed
heeft inmiddels zelf ook intrek genomen in
het statige complex. Voor meer informatie
en meer impressies: zie www.colonel.nl.

Op de begane grond bevinden zich winkels
en horeca en het Business Center voor de
huurders van de 18.000 m2 kantoorruimte op
de verdiepingen. Langs de voorzijde van De
Colonel loopt een zeven meter hoge
colonnade met een natuurstenen
mozaïekvloer en gietijzeren hanglampen. De
gevels van De Colonel zijn opgetrokken uit
handvormstenen met daaromheen blauwe
hardsteen. Koperen daken bekronen dit
schitterend vormgegeven geheel.
Vanzelfsprekend heeft de architect
aluminium gekozen als het materiaal
waarvan de gevelelementen zijn gemaakt.
Met een op de millimeter nauwkeurig
gespecificeerde maatvoering van de
gewenste stolpramen, werden de grenzen
van het technisch maakbare gezocht en
gevonden met de ontwikkeling van 12
nieuwe matrijzen. Het resulteerde in een
Frans balkon met een middendetail van
slechts 83 mm. Van dit type zijn er in de
Colonel niet minder dan 820 terug te
vinden!

In deze rubriek, op de achterzijde van het
“Kort Bestek”, besteden we telkens aandacht
aan een project, dat een voorbeeld vormt
voor de wijze waarop de raamfabrikant en
Alcoa Architectuursystemen gezamenlijk de
visie van een architect gestalte kunnen
geven. Het hoeft dan niet per se te gaan om
een bijzondere toepassing of om een speciale
vormgeving voor een bepaald project. Ook
de veelzijdigheid en schoonheid van de
standaardsystemen leiden tot
bezienswaardige resultaten. Suggesties zijn
altijd welkom. In deze uitgave aandacht voor:

De Colonel te Maastricht
Ontwerp: Prof. Hans Kollhoff Architekten,
Berlijn/Rotterdam.
Aannemer:
BAM Utiliteitsbouw regio Maastricht.
Gevelproductie en –montage:
Metaalbouw Vogt, Kerkrade.
Toegepast systeem: RT 52 custom made.

Druk: Flevodruk, Harderwijk
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