
... en met uw ideeën kunt u grenzen
naar boven verleggen!

tuimelen
en

kantelen
HAUTAU PRIMAT



HAUTAU PRIMAT overbrugt
afstanden moeiteloos.
Zijn geheim: elegantie en
technische finesse.

De elegante hendel overtuigt
qua uitvoering en design:
alle zichtbare onderdelen zijn
vervaardigd van lichtmetaal.
De greep is ergonomisch
gevormd, de bouwvorm is
modern en supervlak.



De features

HAUTAU PRIMAT opent, sluit en borgt klepramen van hout,
metaal en kunststof – met een glasgewicht tot 40 kg /m2.
Ronde en vlakke bogen, schuinten, dubbele en drievoudige
constructies, uitbouwsels en openingsvarianten zijn voor de
bovenlichtopener geen probleem. Bij een openingswijdte van
190 mm. De compacte, fraai gevormde behuizing is van licht-
metaal, de functie-elementen zijn vervaardigd van hoogroestvast
staal.

Consequent in de zin van de warmte-isolatieverordening
verhoogt de driepuntsvergrendeling in de openingsschaar de
aandrukkracht van het raam. Daardoor sluit het zeer dicht.
Montage en justage lukken snel. De raamaandruk kan aan het
raamblok worden ingesteld. En in de open-stand? Is de borging
stormveilig!

Een paar draaien aan de elegante krukstang brengen het bovenlicht
in de gewenste positie. Voor merkbaar comfort zorgt het onder
het afdekprofiel liggende spilwerk met hoogwaardig messinglager.
Als alternatief staan draaihendels, afsluitbare hendels, hendels met
overbrenging en elektrische aandrijving ter beschikking.

Het flexibele stangenstelsel past zich harmonisch aan de bochten
van ronde en vlakke boogramen aan. Het is verkrijgbaar in ver-
schillende kleuren, loopt uitermate soepel en is geschikt voor de
overbrenging in installaties met één of twee scharen. Zelfs in de
kleinste radius functioneert het nauwkeurig en betrouwbaar.
Voor ramen met schuinten vormen roestvrije, buigzame verenband-
hoekgeleidingen een betrouwbare oplossing. Kettinggeleidingen
brengen twee- en drievleugelige ramen nauwkeurig in positie.

Veelzijdigheid
is troef

Warmte-isolatie of
montage inclusief

Hoog boven alles
onder controle

Flexibel in vorm

U zult het merken als het HAUTAU is.

HAUTAU PRIMAT-A opent ramen naar buiten! Deze oplossing
maakt openingswijdtes tussen 130 en 170 mm mogelijk. Voor
eventuele terugligging van het raam zijn drie raamblokken van
0 – 75 mm verkrijgbaar. Ook hier kan de raamaandruk variabel
worden ingesteld.

Met draai naar
buiten

De optionele inbusbout verhindert onbevoegd bedienen van de
schaar. Het anti-vuilprofiel zorgt voor de perfecte loop. Vanaf
een raamhoogte van 300 mm zijn extra vergrendelingen ZV/F
(zonder zichtbare beslagelementen) verkrijgbaar. Zij verhogen
de dichtheid van de ramen en verbeteren de inbraakbeveiliging.
Dit is conform de strenge vereisten van SKG*, SHR* en WK2.
Optioneel is nog een elektronische sluitcontrole mogelijk.

Functiezekerheid
op topniveau





www.HAUTAU.de

Geoorloofd is wat
mooi is! 

HAUTAU PRIMAT realiseert
voor elke bovenlichtvorm de
passende oplossing. Rond, ovaal,
hoekig – het systeem opent
desgewenst naar binnen of
buiten, een-, twee- of drie-
vleugelige tuimelramen, vlakke
bogen, ronde bogen en, en, en ... 



U zult het merken als het HAUTAU is.

U wilt graag gedetailleerde informatie
over HAUTAU PRIMAT of
andere producten van HAUTAU?
Stel ons op de proef –
wij overtuigen u!

U kunt ons in het internet bezoeken
onder www.HAUTAU.de

W. HAUTAU GmbH
Postfach 1151
D 31689 Helpsen
Telefoon +49 5724 / 393-0
Fax +49 5724 / 393-138
Info@HAUTAU.de


