
Toepasbaar op ramen van hout, kunststof en metaal

naar 
buiten

kleppend
HAUTAU PRIMAT-A



De voordelen
• Elegant design, moderne, platte vormgeving (trekstang, afdekprofiel,

kettinggeleiding en handgreep als bij de bovenraamsluiting 
PRIMAT-FL 190)

• Grote verstelbare openingswijdte: 130mm tot ca. 170mm

• Bediening naar keuze: handgreep, al of niet afsluitbaar, windwerk of
elektrisch. 

• Door meerdere instanties gecertificeerd. Alle bedieningen zijn
SKG®*/SKH-goedgekeurd in kombinatie met veiligheidsnok.

• Vier raambokken voor mogelijke terugliggingen van 0 -100mm; 
Raambok aan de uitzetarm zelfborgend verschroeft (spoedborging)
raamaandruk traploos instelbaar. De Schaar zekert zich automatisch 
in gesloten toestand (stormvast).

• Funktionele delen in de schaar en de raambok zijn vervaardigd uit RVS

• Bevestigingsschroeven afgedekt (raamterugligging kleiner dan 15mm
uitgezonderd)

• Handgreepvoet met extra verstevigingsnokken

• Kunststof stanggeleiders met kliksluiting, tevens afdekprofielhouder

• Probleemloze montage: schaar, kettinggeleider en handgreep worden
vanaf de voorkant gemonteerd. 
Schaarfixatie in de schaarhouder door klemschroef. Wordt links
voorgemonteerd geleverd, kan zonder moeite van links naar rechts
omgezet worden.

• Verbinding tussen stang en ketting zonder schroeven, de stang wordt
eenvoudig ingehangen. De trekstang wordt volledig afgedekt.

• Geen 45° zaagsneden: afdekprofiel wordt recht afgesneden, 
hoekafdekkapje op de ketting geleider

• Boormallen voor een juiste, eenvoudige en snelle montage

• Ergonomische handgreep met “vingerprofiel”

U zult het merken wanneer het HAUTAU is.

Toepassingsgebied
Voor ramen van hout, kunststof en metaal 
Kleuruitvoeringen: EV1, wit en zwart (andere op aanvraag)
Raambreedte min.  360mm  

max. 1000mm - 1 schaar
max. 2000mm - 2 scharen
max. 3000mm - 3 scharen

Glasgewicht max. 30kg/m2 (gewicht bij 1 mm dikte ~ 2,5kg/m2)

Raamhoogte vrijruimte handgreep overdracht
vanaf  150mm 21mm 38mm
vanaf  250mm* 21mm 58mm
* standaard uitvoering
Raamgewicht max. 80kg, 
Openingswijdte, bij een raamhoogte van ca. 400mm, ca. 170mm
Trekstanglengtes: 1000, 2000, 2500, 3000 en 3750mm
Afdekprofiellengtes: 2000, 3000 en 6000mm
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