ADVERTORIAL

Het juiste profiel voor een optimaal g
Wie bekend is met de invloed op de luchtdichtheid van een goed afdichtingsprofiel, realiseert zich ook hoe belangrijk de keuze voor het juiste profiel is.
De dichting is een klein detail in het kozijnsysteem, maar is cruciaal voor winden waterdichtheid, brandvertraging, rookwerendheid, akoestische prestaties
en een optimaal gebruikscomfort van ramen en deuren. DEVENTER Profielen
ontwikkelt en produceert dichtingsprofielen die voldoen aan de steeds hogere
eisen die in het kader van energiezuinig en luchtdicht bouwen aan kozijn
systemen worden gesteld. Hoe een profiel presteert is afhankelijk van vele
factoren en de kwaliteit is bepalend voor de mate van de luchtdichtheid van
een gebouw. Het verschil zit vaak in de kleinste details.

Gezonde materialen
vormen de basis
De kwaliteit van DEVENTER dichtingsprofielen zit
voornamelijk in het ontwerp maar natuurlijk ook
in het materiaal. De grondstof voor de dichtingen
bestaat uit TPE-materiaal. TPE is een verzamelnaam voor een grote groep kunstrubbers. Voor de
grondstofkeuze selecteert DEVENTER Profielen het
materiaal met de beste eigenschappen en dat
vormt de basis voor jarenlang functionerende
profielen. TPE staat voor Thermoplastisch
Elastomeer en is een gezond materiaal, volledig
vrij van chemische bestanddelen, herbruikbaar
en bovendien duurzaam geproduceerd. TPEDEVENTER dichtingsprofiel toegepast in een kozijn. De kwaliteit van het afdichtingsprofiel is
bepalend voor de mate van luchtdichtheid van een gebouw.

dichtingen van DEVENTER Profielen zijn Cradle to
Cradle Silver gecertificeerd. Deelname aan het
Cradle to Cradle productprogramma staat garant
voor continue ontwikkeling en helpt de producent
om producten intelligenter te ontwerpen en
produceren met als doel een verbeterde productkwaliteit, het reduceren van de milieu-impact en
de veiligheidskosten in de productketen. Om
energiezuinig bouwen te realiseren, is het een
vereiste dat een gebouw luchtdicht is. Een voor
het oog klein kiertje kan de luchtdichtheid en
daarmee de isolatiewaarde (EPC) al ongunstig
beïnvloeden. Het begint met het gebruik van een

De prestatie van een dichting is afhankelijk van vele factoren. De prestatie van geknipte dichtingen
volgens de door de fabrikant verschafte knipinstructies blijft overigens gelijk t.o.v. laskaders.
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goed luchtdicht dichtingsprofiel vervaardigd uit
een gezond materiaal.
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al gebruikscomfort
Slim samenspel van kwaliteit en ontwerp
Het juiste profiel onderscheidt zich naast een goede kwaliteit ook door een intelligent ontwerp waardoor het snel en
eenvoudig gemonteerd kan worden in het raamkozijn. DEVENTER Profielen garanderen een lage sluitdruk bij een
optimaal terugveervermogen en daarmee een optimaal gebruikscomfort. De laatst ontwikkelde SPV-serie dichtingen is
uitgevoerd met een harde rug om goed hoog in de kozijngroef te kunnen drukken, een flexibele Vario- voetconstructie
voor een soepele montage en een gedeelte gesloten microschuim wat de isolatiewaarde verbetert en tegelijkertijd zorgt
voor een aangename sluitdruk. Het slimme samenspel van kwaliteit en ontwerp bevordert een probleemloze montage.

DEVENTER profielen garanderen een lage sluitdruk bij een optimaal terugveervermogen
en daarmee een optimaal gebruikscomfort.
Laskadermaatwerkservice ontzorgt verwerker
Bij DEVENTER Profielen gaat productontwikkeling verder dan in het ontwerp rekening houden met de eigenschappen
als terugveervermogen, UV-bestendigheid en flexibiliteit van het materiaal. DEVENTER Profielen is volledig verweven
met de kozijn- en binnenwandindustrie en biedt ook maatwerkservice doormiddel van laskaders. Het bedrijf last de
dichting in een volledig op maat gemaakt twee- of vierhoekig kader dat de timmerfabriek eenvoudig in het raam of
deur kan monteren. Dit maatwerk levert veel tijdbesparing op en voorkomt faalkosten bij de verwerker. De prestatie
van geknipte dichtingen volgens de door de fabrikant verschafte knipinstructies, blijft overigens gelijk ten opzichte van
laskaders. Echter een laskader is meer dan een manier om faalkosten te reduceren, het is een efficiënte totaaloplossing
die de doorlooptijd met kortere levertijden verkort en de verwerker in totaliteit ontzorgt.

DEVENTER Profielen is ’s werelds eerste en tot nu toe enige
Cradle to Cradle gecertificeerde producent van dichtingsprofielen.

Over DEVENTER
Profielen

Bij laskadermaatservice is de dichting gelast in een volledig op
maat twee- of vierhoekig kader dat eenvoudig in het kozijn te
monteren is.

Een laskader is een efficiënte totaaloplossing die de
doorlooptijd met kortere levertijden verkort
en de verwerker in totaliteit ontzorgt.

DEVENTER Profielen is ‘s werelds
1e, en tot nu toe enige, C2C
gecertificeerde producent en
ontwikkelaar van dichtings- en
beglazingsprofielen, gespecialiseerd
in het wind-, water en geluiddicht,
maar ook rookwerend en brand
vertragend maken van raam- en
deursystemen. DEVENTER biedt,
volledig toegewijd aan en uiterst
verbonden met de kozijn- en binnenwandindustrie een continue hoogstaande kwaliteit en altijd de juiste
oplossing zowel standaard als op
maat! In alle gedrevenheid staan
service, innovatie, mens en milieu
continu centraal. DEVENTER is
nu en in de toekomst de meest
omgevingsbewuste specialist op het
gebied van dichtingsprofielen.
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