
METAPLUS ACHTERZETRAMEN     ALGEMEEN
MetaPlus achterzetramen voor ieder project
MetaPlus achterzetramen zijn onder te verdelen in diverse uitvoeringen:

MetaPlus Comfort Draaiende en schuivende achterzetramen
MetaPlus Energy Geïsoleerde achterzetramen voorzien met HR++ isolatieglas
MetaPlus Protect Brandwerend, kogelwerend en/of inbraakwerende achterzetramen
MetaPlus Clima Klimaatgevel

Met een keuze uit één van deze series vindt u voor ieder project de juiste oplossing in een
passende uitstraling.

MetaPlus achterzetramen
De MetaPlus achterzetramen zijn speciaal ontwikkeld voor historische en monumentale
panden waar de bestaande originele ramen niet vervangen mogen of kunnen worden. Met de
MetaPlus achterzetramen blijft de buitenzijde van het pand ongewijzigd, maar wordt het
woon- en werkplezier behoorlijk verbetert. Kenmerken van de MetaPlus achterzetramen zijn:

Thermische isolatie
- Extra thermische isolatie
- Oplossen van tocht en koudeval
- Verlaging van de energiekosten

Akoestische isolatie
- Vermindering van omgevingsgeluiden

Veiligheid
- Brandwering
- Inbraakvertraging
- Kogelwering

Onopvallend en functioneel
- Behoud van de bestaande kozijnen
- Plaatsing aan de binnenzijde van het originele raam
- Bijzonder onopvallend
- Behoud van het originele gevelbeeld en de karakteristieke details
- Te openen voor ventilatie, onderhoud en reiniging

Detaillering
De MetaPlus achterzetramen van Mviewplus worden zo slank mogelijk gedetailleerd. Bij
volglazen achterzetramen worden de scharnieren rechtstreeks aan het glas bevestigd. Als dit
bouwkundig niet mogelijk is, dan wordt een uiterst slank profiel toegepast waarin de ramen
worden gemonteerd. Ook de isolerende, inbraakwerende en brandvertragende varianten van
de achterzetramen zijn voorzien van slanke profielen.

Maatwerk
Mviewplus biedt u met MetaPlus achterzetramen een grote mate van ontwerpvrijheid. Doordat
alle producten per project op maat worden gemaakt behoren ook aangepaste en bijzondere
uitvoeringen van onze producten tot de mogelijkheden. Wij kunnen hiervoor al in een vroeg
stadium met u meedenken. Staat de uitvoering die u wenst niet in deze documentatie. Neem
dan contact op met onze adviseurs.
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Kwaliteit en keurmerken
MetaPlus producten zijn gemaakt van aluminium in de uitstekende kwaliteit 50 ST (6063) in
anodiseer kwaliteit.

MetaPlus achterzetramen worden geleverd volgens de kwaliteitseisen van branchevereniging
VMRG en worden geproduceerd en geleverd met KOMO attest met productcertificaat.
Daarnaast zijn de producten voorzien van CE markering en (mogelijk) Politie Keurmerk Veilig
Wonen. Onze producten worden geplaatst door onze eigen vakkundige monteurs die werken
volgens de strenge eisen van VCA**. Metaglas is tevens lid van Stichting AluEco die het
hergebruik van aluminium bevordert.

Afdichting
MetaPlus achterzetramen zijn voorzien van rubber afdichtingsprofiel in de kleur zwart. Indien
gewenst is de kleur wit ook mogelijk. De hoeken van de afdichtingsprofielen zijn thermisch
gelast voor een perfecte afdichting.

Ventilatie
MetaPlus achterzetramen zijn te openen voor ventilatie, onderhoud en reiniging.

Kleuren
Standaard worden MetaPlus achterzetramen voorzien van een kwalitatieve coating in alle
standaard RAL kleuren of naturel geanodiseerd. Optioneel kunnen de producten worden
voorzien van coatings in Akzo, Sikkens of afwijkende RAL kleuren, waaronder fraaie matte
afwerkingen. Tevens zijn de binnen- en buitenzijde in verschillende kleuren uit te voeren.
Neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.
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Thermische isolatie
In historische en monumentale gebouwen worden
achterzetramen primair gebruikt voor thermische isolatie.
Door toepassing van een achterzetraam aan de
binnenzijde van het originele raam ontstaat er isolatieglas.
Bij een spouw tussen de twee glasbladen van minimaal
20 mm ontstaat de meest gunstige U-Waarde, zie tabel.

De MetaPlus Energy achterzetramen kunnen uitgevoerd worden
in enkelglas, HR++ isolatieglas of tripelglas.
Hierdoor neemt de Ugl enorm toe.
Onderstaanden samenvatting uit een testrapport van Peutz. Op verzoek is dit rapport beschikbaar.

Geluidsisolatie
In bestaande gebouwen met enkel glas is het vaak wenselijk om naast een thermische eis een
geluidseis te stellen. Het geluidsniveau in een woning mag niet hoger zijn dan 35 dB(A).
In onderstaande tabel is weergegeven aan welke waarden de diverse achterzetramen voldoen.

Op verzoek zenden wij u de testrapporten toe.
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Inbraakvertraging
Door gelaagd glas toe te passen in de achterzetramen ontstaat er inbraakvertraging.
In onderstaande tabel is weergegeven welke soorten mogelijk zijn en in welke
raamconstructies dit toepasbaar is:

In de MetaPlus achterzetramen is het tevens mogelijk om polycarbonaat (Lexan) toe te
passen. Dit is een kunststof beglazing welke praktisch onbreekbaar is.
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Kogelwerendheid
Onderstaande tabel toont de verschillende weerstandsklassen van kogelwerend glas,
afhankelijk van het type vuurwapen en munitie. De beglazing behoort tot een bepaalde klasse
wanneer het weerstand biedt aan het wapen en projectiel uit de desbetreffende klasse.

S= splitting, NS = non splitting
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Brandwerendheid
In onderstaande tabel staan de verschillende eisen en glassoorten weergegeven voor
brandwerende achterzetramen:
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