
DE ISOWEL GLASVEZELVERSTERKTE DORPEL

ISOWEL is de merknaam waaronder Luvema een nieuwe generatie 
producten introduceert. Toepassing van glasvezelversterkt materiaal in 
combinatie met het vertrouwde slimme ontwerp en de hoge kwaliteit van 
het complete product zorgen er voor dat de ISOWEL producten de 
energieprestatie van de constructie verhogen. Het assortiment bestaat 
uit verschillende soorten onderdorpels die passen bĳ kunststof kozĳn-
systemen.

Makkelĳk verwerken met een mooi resultaat!

Toe te passen in de volgende kunststof raam- en deur systemen:
•  Aluplast
•  Deceuninck
•  Gealan
•  Profine K-Vision
•  Rehau Raamsystemen
•  Salamander Brügmann
•  Schüco
•  Veka
•  Inoutic
•  LB Profile

ISOWEL biedt de verwerker de volgende voordelen:
•  Op maat gemaakt
•  Twee uitvoeringen: blackstone zwart en natuursteen look
•  Hoge wind en waterdichtheid
•  Eenvoudige montage met behulp van positioneer pennetjes

En het resultaat: een mooie, duurzame én praktische oplossing voor de 
eigenaar of gebruiker van het pand waarin het kozĳnsysteem wordt 
toegepast.

De nieuwste producten en ontwikkelingen?
Natuurlijk bij Burghouwt!

Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt

burghouwt.nl



ISOWEL ONDERDORPELS 
NAAR BINNEN EN BUITEN DRAAIENDE DEUREN

DE ISOWEL ONDERDORPELS 
Naar binnen draaiende deuren 

Naar buiten draaiende deuren
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Toepassing
Glasvezelversterkte onderdorpels met kunststof neuten voor alle gangbare kunststof kozĳnsystemen. 
Vast glas kan worden vastgezet met een Lu-G1 profiel in dezelfde kleur. Bevestiging volgens verwerkings- 
voorschri�en.

Uitvoering
Op maat compleet afgemonteerd (maximale lengte 6,6 m). Leverbaar in blackstone zwart of natuursteen 
look. De kunststof neuten zĳn verkrĳgbaar in dezelfde kleurstellingen.

Bewerkingen
Renovatie sponningen kunnen in de dorpel worden aangebracht. De neuten worden naar wens op maat 
gemaakt voor kunststof kozĳnsystemen. 

Technische eigenschappen
Gewicht:
Het gewicht van de dorpels bĳ een maat van 1034 mm, inclusief neuten is ca. 3,2 kg.

Uitzettingscoëfficiënt:
Lineaire uitzettingscoëfficiënt 12 * 10-6 per Kelvin.

Isolatiewaarde:
Afhankelĳk van de uitvoering tussen de 0,7 en 1,6 W/m2K. De isolatiewaarde kan extra worden verhoogd 
door de dorpels aan de binnenzĳde te voorzien van isolatiemateriaal. 
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