
ISOWEL 
Nieuwe generatie onderdorpels voor kunststof raam- en deursystemen

Voor duurzaam bouwen
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NIEUWE GENERATIE PRODUCTEN VAN LUVEMA

• Salamander Brügmann
• Schüco
• Veka
• Inoutic

ISOWEL bieden de verwerker de volgende voordelen:
• Op maat gemaakt
• Twee uitvoeringen: blackstone zwart en natuursteen look
• Hoge wind en waterdichtheid
• Eenvoudige montage met behulp van positioneer pennetjes

En het resultaat: een mooie, duurzame én praktische oplossing 
voor de eigenaar of gebruiker van het pand waarin het 
kozijnsysteem wordt toegepast.

ISOWEL is de merknaam waaronder Luvema een nieuwe 
generatie producten introduceert. Toepassing van 
glasvezelversterkt materiaal in combinatie met het vertrouwde 
slimme ontwerp en de hoge kwaliteit van het complete product 
zorgen er voor dat de ISOWEL producten de energieprestatie 
van de constructie verhogen. Het assortiment bestaat uit 
verschillende soorten onderdorpels die passen bij de meest 
gangbare kunststof kozijnsystemen.

ISOWEL ONDERDORPELS NAAR BINNEN EN BUITEN DRAAIENDE DEUREN

Toepassing
Glasvezelversterkte onderdorpels (tekeningen op rechterpagina) met kunststof neuten 
voor alle gangbare kunststof kozijnsystemen. Vast glas kan worden vastgezet met een  
Lu-G1 profiel in dezelfde kleur. Bevestiging volgens verwerkingsvoorschriften.

Uitvoering
Op maat compleet afgemonteerd (maximale lengte 6,6 m). Leverbaar in blackstone zwart 
of natuursteen look. De kunststof neuten zijn verkrijgbaar in dezelfde kleurstellingen.

Bewerkingen
Renovatie sponningen kunnen in de dorpel worden aangebracht. De neuten worden naar 
wens op maat gemaakt voor de gangbare kunststof kozijnsystemen.

Technische eigenschappen

Gewicht: 
Het gewicht van de dorpels bij een maat van 1034 mm, inclusief neuten is ca. 3,2 kg.

Uitzettingscoëfficiënt: 
Lineaire uitzettingscoëfficiënt 12 x 10-6 m/m K-1

Isolatiewaarde:
Afhankelijk van de uitvoering tussen de 0,7 en 1,6 W/m2K. De isolatiewaarde kan extra 
worden verhoogd door de dorpels aan de binnenzijde te voorzien van isolatiemateriaal. 

Makkelijk verwerken met een mooi resultaat!

Toe te passen in de volgende kunststof raam- en deur systemen:
• Aluplast
• Deceuninck
• Gealan
• Profine K-Vision
• Rehau Raamsystemen 
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Doorsnede dorpel

Doorsnede dorpel Doorsnede dorpel met bredere dam

ISOWEL ONDERDORPELS 

 

Naar binnen draaiende deuren 

Naar buiten draaiende deuren
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ISOWEL 
ISOWEL is een merk van Luvema. ISOWEL staat voor een assortiment profielen 
met een hoge isolatiewaarde speciaal ontwikkeld voor energiezuinig bouwen.

Over Luvema

Luvema® levert al meer dan 40 jaar een compleet 
pakket aluminium profielen voor de bouw. Kwaliteit van 
de producten, innovatie en snelle, foutloze levering 
hebben voortdurend onze aandacht. Onze producten 
zijn verkrijgbaar via de professionele ijzerhandelaren. Wij 
willen voorop lopen in de markt. In nauwe samenwerking 
met klanten worden nieuwe producten ontwikkeld. 
Ook ontwikkelen we exclusief voor de klant profielen. 
Bijvoorbeeld profielen voor passief bouwen. Al onze 
producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Dit bereiken 
wij mede door onze unieke wijze van productie. Kijk voor 
het complete assortiment op www.luvema.nl of maak een 
afspraak met ons.

Contactgegevens

Telefoon: +31(0)317-612878
Fax: +31(0)317-613554
Email: mail@luvema.nl
Website: www.luvema.nl

POSTADRES
Postbus 236
6700 AE Wageningen
Nederland

BEZOEKADRES
Nudepark 163
6702 DZ Wageningen
Nederland


