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COMFORT EN ISOLATIE



OPTIMALE ISOLATIE 
EN ENERGIEBESPARING 
VOOR HISTORISCHE PANDEN

VERBETERDE ISOLATIE

Wonen en werken in historische en monumentale panden is 

uniek. Het woon- en werkplezier kan echter behoorlijk verstoord 

worden door tocht, koudeval en slechte (geluids)isolatie van 

de originele enkelglas ramen. De bestaande ramen vervangen 

is een oplossing, maar dit is bij oude ramen vaak technisch 

moeilijk realiseerbaar of zelfs helemaal niet toegestaan omdat 

de authentieke gevel behouden moet blijven. 

De onopvallende achterzetramen van Mview+ lossen al deze 

problemen in één keer op; optimale isolatie en verlaging van 

het energieverbruik, zonder het karakteristieke gevelbeeld te 

veranderen en behoud van de originele kozijnen. 

ONOPVALLEND

De grote transparantie van Mview+ achterzetramen is uniek. 

De achterzetramen van Mview+ worden aan de binnenzijde van 

de woning geplaatst (daarom spreken wij van achterzetramen 

i.p.v. voorzetramen). Het grote voordeel hiervan is dat de ramen 

vanaf de buitenzijde van het pand niet zichtbaar zijn en de gevel 

volledig authentiek blijft. 

Om de ramen ook aan de binnenzijde van woning zo onopvallend 

mogelijk te maken, zijn ze volledig van glas, zonder profiel, en 

worden de scharnieren rechtstreeks aan het glas bevestigd. Als 

de bestaande situatie dat niet toelaat, worden een zeer slank 

frame gebruikt om het raam in te monteren. Ook de geïsoleerde, 

inbraakwerende en brandvertragende varianten van de achter-

zetramen zijn uiterst slank geprofileerd. 

Mview+ achterzetramen

Universiteit Utrecht - de Drift
Metaplus comfort enkelglas draaiende achterzetramen

DE MOOISTE EN BESTE ACHTERZETRAMEN 

VALLEN HET MINSTE OP



ENERGIEBESPARING

Door het plaatsen van achterzetramen van Mview+ behoren 

kou door het enkelglas en tochtproblemen door kieren in de 

bestaande kozijnen, definitief tot het verleden. De ruimte wordt 

optimaal geïsoleerd, waardoor een aangenaam binnenklimaat 

ontstaat en het energieverbruik daalt. Daarnaast zorgen de 

achter-zetramen voor uitstekende geluidsisolatie, zodat er geen 

geluidshinder via de ramen meer optreed. Alle achterzetra-

men kunnen open voor reiniging en onderhoud aan de originele 

ramen. Door geisoleerde achterzetramen toe te passen in het 

mogelijk uw kantoorpand te laten voldoen aan het C-label.

MAXIMALE VEILIGHEID

In sommige panden is het noodzakelijk dat extra veiligheids-

maatregelen worden genomen. Tegen inbraak, maar ook tegen 

brand of zelfs inslag van kogels.  

De achterzetramen van Mview+ fungeren als tweede barrière, 

waardoor een extra vorm van inbraakvertraging, brandwering en 

vandaalbestendigheid ontstaat. 

MOGELIJKHEDEN

Voor elk bestaand raam kan Mview+ een passend achterze-

traam leveren. Volledig aangepast op de bestaande situatie, 

zodat de achterzetramen zo min mogelijk opvallen. Het is ook 

mogelijk achterzetramen met bijzondere vormen en afmetingen 

te produceren.

■ volglazen achterzetramen zonder profiel rondom
■ extra isolerende achterzetramen met HR++ isolatieglas
■ verticaal en horizontaal schuivende achterzetramen 
■  inbraakwerende / brandvertragende / kogelwerende  

achterzetramen

Revovatie appartementen Leidsekade - Amsterdam
Metaplus Energy HR++ draaiende achterzetramen

Universiteit Utrecht - Grosfeld van der Velde architecten DHV 
PUUR Interieurarchitecten

...de mooiste en beste achterzetramen vallen het minste op

VOORDELEN MVIEW+ ACHTERZETRAMEN

■ Thermische isolatie
■ Verlaging energiegebruik
■ Geluidsisolatie
■ Kaderloos of minimale omlijsting 
■  Maatwerk aangepast aan de bestaande situatie
■  Bestaande ramen bereikbaar voor onderhoud
■ Inbraakvertragend
■ Zeer grote afmetingen mogelijk



ADVIES EN INFORMATIE

De adviseurs van Mview+ denken graag met u mee. Heeft u  

vragen over de vele mogelijkheden van onze achterzetramen?  

Of wilt u meer informatie ontvangen?  

Neem dan contact met ons op via (0344) 446 000 of kijk op onze 

website mviewplus.nl. Hier kunt u onze producten en projecten 

bekijken, CAD tekeningen en bestekteksten downloaden.

Mview+
Het Eek 5b
4004 LM Tiel

T (0344) 446 000
E info@mviewplus.nl
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Metaplus comfort verticaal schuivende achterzetramen


