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‘IK DENK NIET DAT ARCHITECTUUR VEEL ZOU
MOETEN ZEGGEN. ZE ZOU MOETEN ZWIJGEN EN DE
NATUUR LATEN SPREKEN ONDER DE VORM VAN EEN
ZONNESTRAAL EN WIND’. EEN UITSPRAAK VAN DE
BEROEMDE JAPANSE ARCHITECT TADAO ANDO.
CLARA RAMEN ZOUDEN HEM BEVALLEN.

CLARA.
HET BEFAAMDE
RAAM.
Architecten en liefhebbers
van gebouwen die tijdloos
en elegant zijn, houden van
het Clara raam met een
wereldwijde reputatie, als
eerste raam zonder kader
en met een volledig glazen
raamvleugel.
Een elegant en geraffineerd
design vult op een perfecte
manier de moderne
architectuur aan, vult
ruimtes met licht en
biedt een concept van
grenzeloze vrijheid.

De Clara hefschuifdeur
in glas, zonder zichtbaar
kader – optimaal om
de winst in lichtinval te
maximaliseren – integreert
zich naadloos in het
gamma van innoverende
ramen. Doorlopende
glasoppervlaktes doen
de grenzen tussen binnen
en buiten verdwijnen en
laten tot 15% meer daglicht
binnen.
Clara het befaamde raam
gemaakt in Zwitserland.

HET
VOLLEDIGE GAMMA
CLARA FENSTER
RAMEN.
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Het Clara raam is wereldwijd het eerste raam zonder zichtbaar
kader en volledig uit glas.
Het Clara raam vult de ruimte met licht en biedt een concept
van grenzeloze vrijheid.
Oneindig veel mogelijkheden:

-C
 lara Uno86: aan de binnenzijde uitgevoerd met een vlak design tussen kozijn en vleugel. Bovendien zorgt een verborgen vleugel
achter de aluminium behuizing aan de buitenkant voor een minimalistisch, modern en filigraan design voor maximale lichtwinst.
-C
 lara Duo: met het unieke ontwerp, dat zowel aan de binnenzijde tussen kozijn en vleugel als aan de buitenzijde tussen aluminiumschaal en vleugel een vlakke afwerking heeft.
-D
 e Clara hefschuifdeur met gladde oppervlakte die moeiteloos kan bediend worden. Gemakkelijk open en toe dankzij de
comfortabele SOFT CLOSE functie.
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ELEGANTIE
DIE ENTHOUSIAST
MAAKT.
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De Clara ramen en hefschuifdeuren wekken bij mensen emoties
op: met zijn elegant uitzicht past het Clara raam perfect met de
persoonlijke wensen voor zowel de binnenhuisarchitectuur als de
architectuurstijl. De gladde oppervlaktes trekken haptische en visuele
gevoelens aan. De intelligente constructie van de vensters fascineert
iedereen die gepassioneerd is door technologie.

VOOR MENSEN
DIE NOG MEER WILLEN.
Meer vrijheid:
De kleuren van het kader en van zowel de binnen en
buiten geëmailleerde randen kunnen gekozen worden
uit het volledige gamma van RAL IGP kleuren.
Meer energie efficiëntie:
Uitstekende thermische isolatie met een Uw
waarde van 0,92 en de Minergie standaard dankzij
driedubbele beglazing en innoverende dekprofielen.
Meer welzijn:
Meer lichtinval is synoniem van meer welzijn,
heel eenvoudig de wellness formule van Clara.
Een ander comfort voordeel: eenvoudig onderhoud met
raamframe en raamvleugel in hetzelfde vlak.
Meer veiligheid:
Dankzij het geharde glas en het inbraakwerende
sluitmechanisme, kunnen de deuren bijna niet
geforceerd worden.
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ZACHT EN STERK
MET SOFT CLOSE.
Dankzij de innoverende
functie SOFT CLOSE,
wordt het kinderspel om
de grote panoramische
schuifdeur te sluiten.
SOFT CLOSE remt
voorzichtig juist
voor de finale positie
bereikt wordt en sluit
dan automatisch. Dit
verminderd het risico
voor vingers tussen de
deur en het vermindert
de krachten die werken
op de materialen en de
gebouwen.

Alle voordelen
•	De deur glijdt zonder
moeite
•	Remt en sluit
automatisch en
voorzichtig in alle
veiligheid
•	Verhindert een slechte
werking en vermijdt
verwondingen bij
kinderen
•	Geen brutale sluitingen,
geen schade aan het
gebouw
•	Veeleisende design
is gerespecteerd
dankzij een verborgen
mechanisme
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DRAAIENDE HAAK,
ZONDER COMPROMIS,
POTDICHT EN ZEKER.

De draaiende haak met geïntegreerde sluitfunctie
garandeert eerste klasse sluiting met een uitstekende
inbraakwering. In de geopende stand, sluit het perfect
aan met de grond, glijdt zacht en geruisloos en met een
verminderde weerstand, dankzij de gelagerde loopwagens.
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1 D
 oorlopend glasoppervlak: De twee raamvleugels zijn
volledig vlak ingebouwd, zonder enig verzet.
2	Eenvoudig openen en sluiten dankzij het bestuurbare
sluitmechanisme.
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3	Functionele onderdelen zoals het sluitmechanisme,
het beslag en afdichtingen zijn verborgen achter een
geëmailleerde rand van maximaal 80 mm.
Verzonken onderdorpels zorgen voor de noodzakelijke
vrijheid en voorkomen struikelgevaar.
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TECHNISCHE
GEGEVENS
VAN CLARA
SCHUIFDEUR
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Technische tekeningen, doorsnedes, testberichten en
certificaten hebben we beschikbaar gesteld als download op
www.clarafenster.be. Voor verdere vragen en een bezoek aan
onze showroom staan wij u vanzelfsprekend heel graag ter
beschikking.
Uw Partner Clara
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