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Din W I R U S å t e r f ö r s ä l j a r e :

A- eller B-profil? Det skiljer bara millimeter. Men den skillnaden
är avgörande för kvaliteten!

Fönsterprofiler för karm och båge
har stor betydelse när det gäller fönstrens kvalitet. De ska bära glaset och
möjliggöra en stabil infästning av
beslagen. Profilens kvalitet är avgörande såväl när det gäller värmeisolering och bullerdämpning som när
det gäller att förebygga och försvåra inbrott. För WIRUS är det skäl
nog att endast använda profiler av
klass A.

Certifieringsorganet RAL föreskriver vilka produktkrav ett kvalitetsfönster måste uppfylla. Kriteriernas
efterlevnad övervakas fortlöpande av
oberoende experter. Granskningen avser det färdiga fönstret, dvs tätningar,
glas, beslag och profiler. Och när det
gäller profilerna finns det viktiga skillnader: A- och B-profiler.

Alla vill ha det. Men det är inte alla
som får det. RAL:s kvalitetsstämpel för
fönster utdelas enbart till produkter tillverkade av A-profiler. WIRUS kompromissar inte, utan använder uteslutande
A-profiler. Kontrollera alltså före köpet
att fönstret uppfyller kriterierna för
RAL:s kvalitetsstämpel.
A-profilen utmärker sig speciellt
genom materialets egenskaper och
den stora väggtjockleken. Det motsvarar EN 12608 klass A för fönster
och ytterdörrar. Och endast klass A
garanterar en yttre väggtjocklek på
3,0 mm (plus/minus 0,2 mm). Materialanvändningen för B-profiler är
10% lägre varför de har betydligt
mindre väggtjocklek. Det vill säga:
B-profiler klarar inte samma höga
belastning!

WIRUS A-profiler bidrar effektivt till att
spara energi, eftersom de ser till att värmen
stannar där den ska: inne i huset! WIRUS
kvalitetsfönster av A-profiler håller tätt och
uppvisar goda resultat i fråga om värmeisolering.

WIRUS A-profiler släpper igenom upp
till 4 dB mindre ljud än klass B-profiler,
och tillsammans med ljudisolerande glas
kan de reducera gatubuller och andra
störande yttre ljud till ett minimum.

Hörnhållfasthet/Brytkraft
20% högre än för B-profiler
Vrid- och böjstyvhet
12% högre än för B-profiler
B-profiler

A-profiler har 10 % större
godstjocklek än B-profiler

10 % lägre materialåtgång för B-profiler –
en skillnad som märks.

Stabil fastsättning av låsbeslagen,
som är 20 % svårare att forcera än på
B-profiler

WIRUS fönster är en perfekt kombination av A-profil och stålförstärkningar
i karm och båge. Det garanterar lång
livslängd och funktionsduglighet även
vid stora påfrestningar.

WIRUS A-profiler uppnår genom den
större materialanvändningen och genom
profilernas form väsentligt större stabilitet. Resultat: Högre säkerhet och hörnhållfasthet. Därigenom blir det svårare för
ovälkomna gäster att bryta upp fönstret.

