WILLCO Isomax Jaloeziekast
In de WILLCO Isolatiesystemen integreerbare jaloeziekast
voor nieuwbouw en renovatie. De WILLCO Jaloeziekast met
aluminium montagerailsysteem is de universele, koudebruggenvrije oplossing voor alle gevels afgewerkt met het WILLCO
Isolatiesysteem.

Systeemcomponenten

Jaloeziekast met isolatie-element in polystyreen, mineraalwol of houtvezel met geïntegreerd aluminium montagerailsysteem.

Probleem

Doorgaans worden jaloeziekasten uit metaal door de jaloezie-/raaminstallateur gemonteerd. Vervolgens moet de stucadoor deze metalen kasten in het buitengevelisolatiesysteem integreren. Gemakshalve en bij gebrek aan deugdelijk alternatief wordt meestal
ergens een isolatieplaat op de kasten gekleefd. Het gevolg is dat zowel de aannemer als
de leverancier van het buitengevelisolatiesysteem elke garantie hierop weigeren. Dit kan
en mag uiteraard niet de bedoeling zijn van architect en bouwheer.

Oplossing

De WILLCO Isomax Jaloeziekasten vormen een integraal bestanddeel van het WILLCO
Isolatiesysteem en worden door de verwerker van het WILLCO Isolatiesysteem gemonteerd. Het WILLCO Isomax Systeem is opgebouwd uit de gekende en beproefde WILLCO
Isomax Isolpatieplaten en een bijpassende isolatiekern met koudebrugvrij aluminium
montagerailsysteem voor het jaloeziescherm. Alle benodigde aansluitingen met het
pleisterwerk zijn nauwkeurig berekend, net zoals de toereikende draagkracht van de
meest gangbare jaloeziesystemen op de markt.

Voordelen in één oogopslag

1. Ge e systeemkwaliteit: het WILLCO Isomax systeem wordt met goed resultaat
ingebouwd in de WILLCO Isolatiesystemen.
2. Individuele productie met korte leveringstermijn: flexibele uitvoering van de lengte
van de elementen, de hoogte van de buitenschermen, de breedte van de isolatie in
de kern, de isolatie van de wandaansluitingen en de buiten- of binnenhoeken.
3. We bieden ook projectspecifieke oplossingen aan in samenwerking met architect en
bouwheer.
4. Universele oplossing: vermijdt conflicten en garantiekwesties bij gevels met
buitengevelisolatiesyteem met integratie van zonwering.
5. Kosten- en tijdbesparing: dankzij eenvoudige en vlot verwerkbare systeemmodules.

Laatste update: 05/2016

6.1-93

WILLCO Isomax Jaloeziekast met WILLCO Isolatiesysteem

ETICS
Metselwerk

WILLCO Isomax
Jaloeziekast met
Aluminium
Bevestigingsrail

Geïntegreerd
WILLCO Isomax
Druiprandprofiel met
Glasvezel voor een
perfecte verbinding
met het systeem.

EPS

WILLCO Isomax
Dagkantplaat met
Hoekprofiel en
aansluiting raam

Verdere informatie

Opmerkingen
Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen
of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe
te passen.
Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen
eerst grondig controleren alvorens te verwerken !
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