De pluspunten van het
MOVAIR+ VISION kozijn

Het MOVAIR+ VISION kozijn van
Ramenfabriek op ’t Hoog

l Gezond binnenklimaat
l Energiebesparend
l Geluidwerend
l Brandvertragend
l Geen fysieke ventilatieroosters nodig
l Ventileren op vensterbank niveau
l Garantieduur van 10 jaar!

Al sinds 1986 zorgt Ramenfabriek op ’t Hoog voor optimaal wooncomfort. Dankzij geavanceerde, computergestuurde machines, goed opgeleid personeel en de
allerbeste materialen bieden wij de klant alles op het
gebied van kunststof gevelelementen.
Wij zetten uw bouwzorg om in puur woongenot. Met
een team van 50 specialisten verzorgen wij het complete
pakket; van advies op maat voor zakelijke en particuliere
klanten, tot fabricage in onze ramenfabriek en montage
door heel Nederland.
Met de ontwikkeling van het MOVAIR+ VISION kozijn
spelen we in op de vraag voor de toekomst. Door de
unieke eigenschappen van ons kozijn te koppelen aan
die van de onderdorpel en de ventilatiesystemen, hebben

we een uniek en duurzaam totaalconcept en bieden we
dé oplossing voor EPC reductie en een gezond binnenklimaat.
Of het nu gaat om een klein, groot, renovatie of nieuwbouw project, wij helpen u graag. Van het gezamenlijk
opstellen van een prijsopgave, het uitwerken van
detailleringen tot en met het communiceren met de
bewoners en het samen opleveren van een project.
Uiteraard bent u van harte welkom in één van onze showrooms om u te overtuigen van de tal van voordelen die
het MOVAIR+ VISION kozijn u kan bieden.
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Veel meer dan een mooi kozijn

Een mooi kozijn
met fantastische specificaties

Kies zelf per ruimte het gewenste systeem

WTW
Deze combinatie maakt het mogelijk om
verse buitenlucht via een WTW unit comfortabel in de binnenruimte te brengen. Deze
unit zorgt niet alleen voor gezuiverde lucht
maar geeft ook de gewenste behaaglijke
temperatuur in uw woning. De WTW unit
gebruikt op energiezuinige wijze 90% van
de restwarmte van de afgevoerde lucht om
de toevoerlucht op te warmen. En dankzij de
ingebouwde CO2-sensor wordt een perfecte
balansventilatie per ruimte verkregen.

WTW

Convect

Met aspecten zoals duurzaamheid, veiligheid,
gezondheid en comfort gecombineerd in één kozijn,
bieden wij u een systeemoplossing die ver vooruitloopt op de huidige normen.
Alle MOVAIR+ VISION kozijnen hebben naast schoonheid
en duurzaamheid een unieke ventilerende onderdorpel
die op verschillende manieren gekoppeld kan worden
voor comfortabele ventilatie in uw gehele woning.

Een gezond binnenklimaat
van levensbelang
Met de huidige normen van geïsoleerde en kierdichte
woningen is van een automatische luchtverversing geen
sprake meer, wat grote gevolgen heeft voor uw gezond-

heid. Door onze ‘’ademde’’ MOVAIR+ VISION kozijnen
bent u verzekerd van een gezond binnenklimaat in uw
gehele woning.

Ventileren en isoleren in één
Met de onzichtbare ventilatieopeningen in de onderdorpel gecombineerd met een koppeling naar binnen onderscheiden onze kozijnen zich van alle andere
kozijnen. Deze combinatie maakt het mogelijk om verse
buitenlucht via een (WTW) unit, (Convect) luchtgeleider
of (Basic) ventilatierooster comfortabel in de binnenruimten te brengen. Hierdoor is het mogelijk om alle kozijnen
van een zelfde project uit te voeren met één van onze
MOVAIR+ VISION kozijnen en kiest u zelf, per ruimte, het
gewenste systeem.

Met deze luchtgeleider kan elke gewenste
ruimte worden voorzien van gezonde,
gefilterde, verse lucht. Omdat de geleiding
gebeurd achter de (bestaande) radiator,
wordt de toegevoerde lucht gezuiverd
en gelijk mee opgewarmd. Zo wordt elke
gewenste ruimte voorzien van gezonde verse
lucht zonder dat daarbij tocht of koudeval
wordt ervaren.

CONVECT

De onzichtbare ventilatieopeningen garanderen een
tochtvrije luchtstroom. Daarnaast zijn zichtbare ventilatieroosters in de muur of aan de bovenzijde van uw
kozijnen niet meer nodig waardoor het gevelbeeld een
stuk fraaier wordt.

Basic
Ventileren op vensterbankniveau, zonder
dat daarbij fysieke ventilatieroosters aanwezig zijn. Met het Basic systeem van onze
MOVAIR+ VISION kozijnen zijn de ventilatieroosters netjes weggewerkt onder de
vensterbank waardoor naast een optische
verbetering aan de buitenzijde (geen roosters in het zicht), ook energie efficiënter en
geluidwerender wordt geventileerd.

Onzichtbare ventilatieopeningen

Duurzame totaaloplossing

BASIC

MOVAIR+ VISION kozijnen zijn van duurzaam materiaal
gemaakt dat 100% recyclebaar is en minder milieubelastend dan traditionele kozijnen. Al onze systemen
worden aan de buitenzijde standaard voorzien van een
renolitfolie, waardoor schilderen niet meer nodig is.

Ruime keuzemogelijkheden

Onze MOVAIR+ VISION kozijnen bieden u een ruime
keuze in profielmogelijkheden. Onder al deze systemen
is het mogelijk een koppeling naar binnen te maken met
de ventilatieoplossing die u wenst, eventueel verschillend per ruimte. De profielvorm, structuur en kleur
bepalen de uitstraling van uw kozijn. Of het nu gaat om
een strak design of een kozijn wat qua vorm nauwelijks
nog van hout te onderscheiden is, wij bieden u altijd een
passende oplossing!

