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Het kozijnloze KELLER minimal windows®-designsysteem voor schuiframen en vaste ramen 
overtuigt door de erg fijn uitgevoerde profielgeometrie en de met vloeren, plafonds en muren 

gelijkliggende inbouw. De overgang van binnen naar buiten is vloeiend. 
Zo ontstaan open woonconcepten met een maximale lichtinval.

Het modulaire Premium-systeem laat grootse vormgevingsmogelijkheden 
toe voor architecten, planners en bouwheren.

Onze ingenieurs hechten bijzondere waarde aan design en perfectie tot in het kleinste detail. 
Hierbij maken wij gebruik van de allerbeste materialen, moderne productiemethodes, 

innovatieve ideeën en het vakmanschap van onze medewerkers.
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DESIGN

 #Kozijnloos

De tot de essentie gereduceerde 
raamprofielen van 38 mm laten zich 
naadloos in de vloer, het plafond 
of de muur integreren. Enkel de erg 
fijn uitgevoerde vleugelprofielen 
van 21, resp. 26 mm zijn zichtbaar. 
Hierdoor ontstaat een indrukwek-
kend glasaandeel van 98% voor een 
onbeperkte lichtinval.

 #Grote oppervlakken

Bij schuifdeuren kunnen vleuge-
loppervlakken tot 12 m² worden 
gerealiseerd, bij vaste ramen zelfs 
tot 18 m². De maximale bouwhoogte 
van schuifdeuren bedraagt 4,5 m.

 #Modulair

Het grote aantal praktische opstel-
lingsvarianten laat geen wensen 
open. Schuifsystemen tot maximaal 
vier rails kunnen worden gerea-
liseerd, in combinatie met vaste 
ramen of open binnen- en buiten-
hoeken zonder storende stijlen.

 #Individueel

Er is een omvangrijke keuze beschik-
baar aan RAL-kleuren of geanodi-
seerde kleuren, evenals innoxlook. De 
minimalistische aluminiumprofielen 
kunnen zo perfect en individueel 
worden afgestemd op het gebouw.
Er ontstaan glasfronten die zich per-
fect aan elke omgeving aanpassen.
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Architect: Tea Horvat & Radovan Šobat (Log Urbis), Photographer: © Rovert Leš
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Voorbeelden openingsvarianten met 1 en 2 rails

In de muur schuivend (pocket)
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Schuifvleugels en vaste elementen in willekeurig aantal combineerbaar.
Afwisselend en/of symmetrisch.

Voorbeelden openingsvarianten met 3 en 4 rails

DESIGN
Opstellingsvarianten
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Binnen- en buitenhoeken zonder hoekstijlen

In de muur schuivend (pocket)

DESIGN
Opstellingsvarianten
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 #Roestvrijstalen  
 looprail

De in het onderste buitenkaderprofiel 
ingebedde, hooggelegeerde roestvrij-
stalen looprail maakt het soepel en 
geruisloos openen en sluiten van de 
transparante vlakken mogelijk.

 #Schuifraamwiel

De doorslaggevende troef is de 
onzichtbaar in het onderste profiel 
van de schuifvleugel geïntegreerde, 
zelfcentrerende schuifraamwielmo-
dule. Hoogwaardige roestvrijstalen 
looprollen zorgen zelfs bij hoge 
vleugelgewichten tot 1000 kg voor 
een hoge belastingsstabiliteit en een 
comfortabele soepele loop bij het 
dagelijkse gebruik.
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SYSTEEM

 # Inbouw gelijkliggend 
 met de vloer

Het buitenkader kan rondom in het 
metselwerk, in het plafond en in 
de vloer worden weggewerkt. De 
overgang van binnen naar buiten is 
drempelloos. Het vloerprofiel met de 
geïntegreerde roestvrijstalen looprail 
zit gelijk met het vloeroppervlak, is 
gemakkelijk te reinigen en is vrijwel 
onderhoudsvrij

 #Ontwatering

De gecontroleerde ontwatering ge-
beurt via een speciaal ontwikkeld, in 
het systeem geïntegreerd pvc-drai-
nageprofiel met holle kamers, aan-
gebracht onder het aluminiumframe, 
en optioneel via een verborgen 
geplaatste systeem-ontwaterings-
goot met roestvrijstalen afdekking. 
Het drainageprofiel beschikt over 
opnamegroeven voor de EPDM-folie-
aansluiting.

De afbeelding toont een mogelijke uitvoeringsvariant.
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BUITEN BINNEN
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 #Geen hoekstijlen

Architectuur heeft nood aan vrije 
ruimte en flexibiliteit.
KELLER minimal windows® over-
tuigt op het vlak van opstellings- 
mogelijkheden en aansluitvariabili-
teit. Het design-schuifraamsysteem 
maakt installaties van schuiframen 
en vaste ramen met 1, 2, 3 of 4 rails 
mogelijk, evenals open binnen- en 
buitenhoekoplossingen zonder  
storende stijlen en verborgen 
muurinlaten.

BUITEN BINNEN

De afbeelding toont een mogelijke uitvoeringsvariant.

SYSTEEM
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 #Manuele vergrendeling 

De meerpunts-stangvergrende-
ling is onzichtbaar geïntegreerd in 
de stuurstang, het dubbel vleugel 
profiel of het haakprofiel van de 
schuifvleugel. De bediening gebeurt 
met een elegante designhendel met 
of zonder cilinderslot.

De afbeelding toont een mogelijke uitvoeringsvariant.
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 #Motorisering /  
 E-vergrendeling

Afhankelijk van de individuele instal-
latieconfiguratie kunnen verborgen 
geplaatste elektrische aandrijvingen 
en vergrendelingen worden gebruikt 
om het bedieningscomfort te vergro-
ten. Er zijn besturingen beschikbaar 
met automatische modus (remote 
control, domotica-aanpassingen) en 
manuele modus (dodemansknop in 
de kamer).  Een enkele motor drijft 
via tandriemen meerdere schuifvleu-
gels geruisloos aan, en dit tot een 
totaalgewicht van maximaal 2000 kg. 
Telescopisch kunnen zo brede 
vensterfronten worden geopend.

SYSTEEM
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 #Veiligheid

Het meerpuntsvergrendelingssys-
teem is inbraakwerend en toegelaten 
cf. inbraakbeveiligingsklasse RC2 
(WK2). Voor bijkomende veiligheid 
kan het systeem met een geïnte-
greerde openings- en vergrende-
lingsbewaking worden uitgerust en 
aangesloten op de gangbare externe 
bewakingssystemen.
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 #Energie

De Premium-serie van het systeem 
KELLER minimal windows®4+ voor 
het gebruik van 3-dubbele beglazing 
beschikt over een volledige ther-
mische scheiding. Het systeem is 
in combinatie met het gebruik van 
hoogwaardig isolatieglas uitstekend 
geschikt voor de bouw van passief-
huizen.

SYSTEEM
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 #Certificaten

De kwaliteit van het systeem  
beantwoordt aan de strengste eisen 
‚Made in Luxembourg‘ en garan-
deert een hoge bescherming tegen 
slagregen, windbelasting, luchtdoor-
latendheid en lawaai. Alle nieuwe 
ontwikkelingen en systemen voldoen 
aan de strengste kwaliteitsnormen 
en beantwoorden aan de hoogste 
stand van de techniek.

SYSTEEM
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PRODUCT

 #minimal windows®

KELLER minimal windows® is een vrijwel kozijnloos, extreem soepel 
lopend schuifraamsysteem met een minimale aanzichtbreedte van 
het vleugelprofiel van slechts 21 mm. 
Het systeem bestaat uit thermisch gescheiden raamprofielen van 
aluminium met dubbel isolatieglas.

minimal windows®



34



35

minimal windows®

Aanzichtbreedte middelpunt  21 mm

Maximale vleugelgrootte  tot 8,5 m² / vaste ramen tot 18 m²

Maximale vleugelhoogte  4 m

Maximaal vleugelgewicht  500 kg

Glasdikte  26 tot 34 mm (dubbel isolatieglas of Heat Mirror®-glas)

Warmtedoorgangscoëfficiënt  Uw ≥ 1,1 W/(m²K) (afh. van soort glas & afmetingen)

Motorische aandrijvingen  tot max. 1500 kg totaalgewicht

Barrièrevrijheid  DIN 18040-1, DIN 18040-2

Luchtdoorlatendheid  Klasse 4 cf. EN 12207

Slagregendichtheid  Klasse 7A cf. EN 12208

Weerstand tegen windbelasting  Klasse C4/B5 cf. EN 12210

Geluidsisolatie  tot 39 dB mogelijk

Inbraakwerendheid  tot WK2 (RC2) cf. EN 1627

PRODUCT
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 #minimal windows®4+

De Premium-versie van het design-schuifraam vormt met een 
3-dubbele beglazing de best geïsoleerde variant, die perfect kan 
worden gebruikt voor de bouw van passiefhuizen. Met hoogwaar-
dig isolatieglas kan een Uw-waarde ≥ 0,70 W/m²K worden gehaald.

minimal windows®4+

PRODUCT
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Aanzichtbreedte middelpunt  26 of 34 mm

Maximale vleugelgrootte  tot 12 m² / vaste ramen tot 18 m²

Maximale vleugelhoogte  4,5 m

Maximaal vleugelgewicht  1.000 kg

Glasdikte  50 tot 56 mm (3-dubbel isolatieglas of speciaal glas)

Warmtedoorgangscoëfficiënt Uw ≥ 0,70 W/m²K

Motorische aandrijvingen  tot max. 2000 kg totaalgewicht

Barrièrevrijheid  DIN 18040-1, DIN 18040-2

Luchtdoorlatendheid  Klasse 4 cf. EN 12207

Slagregendichtheid  Klasse 8A cf. EN 12208

Weerstand tegen windbelasting  Klasse C5 cf. EN 12210

Geluidsisolatie  tot 45 dB mogelijk

Inbraakwerendheid   WK2 (RC2) cf. EN 1627

minimal windows®4+

PRODUCT
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 #minimal windows® highline

De innovatieve Premium-systeemglasgevel combineert esthetiek 
met uitstekende prestatiekenmerken. De erg fijn uitgevoerde en 
kozijnloze glasfronten onderstrepen het puristisch minimalisme van 
de design-architectuur.
Het glasfront tussen twee verdiepingsvloeren bestaat uit thermisch 
gescheiden, verborgen geplaatste raamprofielen van aluminium, en 
is overal geschikt waar minimale aanzichtbreedtes en een maximale 
hoogte van de beglazing gewenst zijn.
Het in hetzelfde vlak liggende of symmetrisch wisselende, ver-
springende glasfront kan naar wens met erg fijn uitgevoerde 
design-schuifdeuren worden gecombineerd en vormt de perfecte 
oplossing voor residentiële hoogbouwprojecten en zakelijke gebou-
wen. Uitvoering met dubbele of 3-dubbele beglazing.
Geteste stabiliteit van het schuifsysteem bij extreme windbelastingen
met een nominale belasting van 2000 Pa (ca. 200 km/h) en een 
piekbelasting van 3000 Pa (ca. 250 km/h; bij kortstondige windvla-
gen) cf. EN 12210 en de classificatie C4/B5.

Wij maken het onderscheid tussen 4 uitvoeringsvarianten:

Type 1 - Glass-To-Glass, een in hetzelfde vlak liggend glasfront 
met een verticale 10 mm brede stootvoeg en SG-verlijming.

Type 2 - Semi-SG, een in hetzelfde vlak liggend glasfront met een 
verticale 20 mm brede stootvoeg buiten en 22 mm brede construc-
tieve design-profielen binnen.

Type 3 - Cover-Cap-Look, een in hetzelfde vlak liggend glasfront 
met 22 of 34 mm brede afdekkappen in verschillende design-uit-
voeringen buiten, en verticale 22 of 34 mm brede constructieve 
design-profielen binnen.

Type 4 - Shifted Glass, een symmetrisch wisselend, verspringend 
glasfront in 2 vlakken. Afhankelijk van het glastype en de statische 
vereisten wordt het glasfront uitgevoerd met haakprofielen met een 
breedte van 22, 26 of 34mm.

minimal windows® highline

PRODUCT



42

TYPE 1 Glass-To-Glass

Systeem-glasgevel tussen twee verdiepings-
vloeren met geïsoleerde, verborgen liggende 
aluminium raamprofielen en een glas-
tegen-glas-stootvoeguitvoering zonder 
posten. De Glass-To-Glass-variant (type 1)
wordt uitgevoerd als in hetzelfde vlak 
liggend glasfront. Optioneel kunnen in een 
tweede, binnenste vlak design-schuifdeuren 
worden geplaatst.
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 minimal windows® highline minimal windows®4+ highline

Aanzichtbreedte middelpunt  Verticale 10 mm brede stootvoeg met SG-verlijming Verticale 10 mm brede stootvoeg met SG-verlijming

Maximale vleugelgrootte  vaste ramen tot 12 m² / schuiframen tot 6,5 m²  vaste ramen tot 12 m² / schuiframen tot 7 m²

Maximale bouwhoogte  2,50 m 2,80 m

Maximaal vleugelgewicht  500 kg 650 kg

Glasdikte  vast raam 36 mm, schuifvleugel 34 mm, dubbel isolatieglas 56 mm, 3-dubbele beglazing

 of Heat Mirror®-Glas of speciaal glas

Warmtedoorgangscoëfficiënt Uw ≥ 1,1 W/m²K Uw ≥ 0,70 W/m²K

Motorische aandrijvingen  Optie: elektrische aandrijving (bij configuratie met schuifdeuren)  Optie: elektrische aandrijving (bij configuratie met schuifdeuren)

Barrièrevrijheid  DIN 18040-1, DIN 18040-2 DIN 18040-1, DIN 18040-2

Luchtdoorlatendheid  Klasse 4 cf. EN 12207  Klasse 4 cf. EN 12207

Slagregendichtheid  Klasse 7A cf. EN 12208  Klasse 8A cf. EN 12208

Weerstand tegen windbelasting  Klasse C4/B5 cf. EN 12210 Klasse C5 cf. EN 12210

Geluidsisolatie  tot 39 dB mogelijk tot 45 dB mogelijk

Inbraakwerendheid overeenkomstig WK2 (RC2) cf. EN 1627 overeenkomstig WK2 (RC2) cf. EN 1627

minimal windows® highline

PRODUCT
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TYPE 2 Semi-SG

Systeem-glasgevel tussen twee verdiepings-
vloeren met geïsoleerde, verborgen liggende 
aluminium raamprofielen.
Minimale aanzichtbreedte van de verticale 
design-postprofielen van slechts 22 mm. 
De Semi-SG-variant (type 2) wordt uitge-
voerd als in hetzelfde vlak liggend glas-
front, in 2 vlakken. Optioneel kunnen in een 
tweede, binnenste vlak design-schuifdeuren 
worden geplaatst.
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 minimal windows® highline minimal windows®4+ highline

Aanzichtbreedte middelpunt  Verticale 20 mm brede stootvoeg buiten, 22 mm brede post binnen Verticale 20 mm brede stootvoeg buiten, 22 mm brede post binnen

Maximale vleugelgrootte  vaste ramen tot 18 m² / schuiframen tot 8,5 m²  vaste ramen tot 18 m² / schuiframen tot 12 m²

Maximale bouwhoogte  4,00 m 4,50 m

Maximaal vleugelgewicht  500 kg 1.000 kg

Glasdikte vast raam 36 mm, schuifvleugel 34 mm, dubbel isolatieglas 56 mm, 3-dubbele beglazing of speciaal glas

 of Heat Mirror®-Glas 

Warmtedoorgangscoëfficiënt Uw ≥ 1,1 W/m²K Uw ≥ 0,70 W/m²K

Motorische aandrijvingen  Optie: elektrische aandrijving (bij configuratie met schuifdeuren)  Optie: elektrische aandrijving (bij configuratie met schuifdeuren)

Barrièrevrijheid  DIN 18040-1, DIN 18040-2 DIN 18040-1, DIN 18040-2

Luchtdoorlatendheid  Klasse 4 cf. EN 12207  Klasse 4 cf. EN 12207

Slagregendichtheid  Klasse 7A cf. EN 12208  Klasse 8A cf. EN 12208

Weerstand tegen windbelasting  Klasse C4/B5 cf. EN 12210 Klasse C5 cf. EN 12210

Geluidsisolatie  tot 39 dB mogelijk tot 45 dB mogelijk

Inbraakwerendheid overeenkomstig WK2 (RC2) cf. EN 1627 overeenkomstig WK2 (RC2) cf. EN 1627

minimal windows® highline

PRODUCT
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TYPE 3 Cover-Cap-Look

Systeem-glasgevel tussen twee verdiepings-
vloeren met geïsoleerde, verborgen liggende 
aluminium raamprofielen.
Minimale aanzichtbreedte van de verticale 
design-postprofielen van slechts 22 / 34 mm.  
De Cover-Cap-Look-variant (type 3) wordt 
uitgevoerd als in hetzelfde vlak liggend 
glasfront, in 2 vlakken. Optioneel kunnen 
in het binnenste vlak design-schuifdeuren 
worden geplaatst.
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 minimal windows® highline minimal windows®4+ highline

Aanzichtbreedte middelpunt  22 mm brede afdekkap buiten, 22 mm brede statische post binnen 34 mm brede afdekkap buiten, 34 mm brede statische post binnen

Maximale vleugelgrootte  vaste ramen tot 18 m² / schuiframen tot 8,5 m²  vaste ramen tot 18 m² / schuiframen tot 12 m²

Maximale bouwhoogte  4,00 m 4,50 m

Maximaal vleugelgewicht  500 kg 1.000 kg

Glasdikte vast raam 36 mm, schuifvleugel 34 mm, dubbel isolatieglas 56 mm, 3-dubbele beglazing of speciaal glas

 of Heat Mirror®-Glas 

Warmtedoorgangscoëfficiënt Uw ≥ 1,1 W/m²K Uw ≥ 0,70 W/m²K

Motorische aandrijvingen  Optie: elektrische aandrijving (bij configuratie met schuifdeuren)  Optie: elektrische aandrijving (bij configuratie met schuifdeuren)

Barrièrevrijheid  DIN 18040-1, DIN 18040-2 DIN 18040-1, DIN 18040-2

Luchtdoorlatendheid  Klasse 4 cf. EN 12207  Klasse 4 cf. EN 12207

Slagregendichtheid  Klasse 7A cf. EN 12208  Klasse 8A cf. EN 12208

Weerstand tegen windbelasting  Klasse C4/B5 cf. EN 12210 Klasse C5 cf. EN 12210

Geluidsisolatie  tot 39 dB mogelijk tot 45 dB mogelijk

Inbraakwerendheid overeenkomstig WK2 (RC2) cf. EN 1627 overeenkomstig WK2 (RC2) cf. EN 1627

minimal windows® highline

PRODUCT
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TYPE 4 Shifted Glass

Systeem-glasgevel tussen twee verdiepings-
vloeren met geïsoleerde, verborgen liggende 
aluminium raamprofielen. Minimale aan-
zichtbreedte van de verticale haakprofielen 
van slechts 22 / 26 mm. 
De Shifted Glass-variant (type 4) wordt 
uitgevoerd als symmetrisch wisselend, 
verspringend glasfront, in 2 vlakken. 
Optioneel kunnen in het binnenste vlak 
design-schuifdeuren worden geplaatst.
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 minimal windows® highline minimal windows®4+ highline

Aanzichtbreedte middelpunt  22 mm breed haakprofiel binnen en buiten 26 / 34 mm breed haakprofiel binnen en buiten

Maximale vleugelgrootte  vaste ramen tot 18 m² / schuiframen tot 8,5 m²  vaste ramen tot 18 m² / schuiframen tot 12 m²

Maximale bouwhoogte  4,00 m 4,50 m

Maximaal vleugelgewicht  500 kg 1.000 kg

Glasdikte vast raam 36 mm, schuifvleugel 34 mm, dubbel isolatieglas 56 mm, 3-dubbele beglazing of speciaal glas

 of Heat Mirror®-Glas 

Warmtedoorgangscoëfficiënt Uw ≥ 1,1 W/m²K Uw ≥ 0,70 W/m²K

Motorische aandrijvingen  Optie: elektrische aandrijving (bij configuratie met schuifdeuren)  Optie: elektrische aandrijving (bij configuratie met schuifdeuren)

Barrièrevrijheid  DIN 18040-1, DIN 18040-2 DIN 18040-1, DIN 18040-2

Luchtdoorlatendheid  Klasse 4 cf. EN 12207  Klasse 4 cf. EN 12207

Slagregendichtheid  Klasse 7A cf. EN 12208  Klasse 8A cf. EN 12208

Weerstand tegen windbelasting  Klasse C4/B5 cf. EN 12210 Klasse C5 cf. EN 12210

Geluidsisolatie  tot 39 dB mogelijk tot 45 dB mogelijk

Inbraakwerendheid overeenkomstig WK2 (RC2) cf. EN 1627 overeenkomstig WK2 (RC2) cf. EN 1627

minimal windows® highline

PRODUCT
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TOEBEHOREN

 #Beglazing

KELLER AG biedt hoogwaardige dubbele en 3-dubbele beglazing 
(warmte-isolerend glas) met LowE-coating en uitstekende thermi-
sche isolatiewaarden aan, om energieverliezen te beperken. In de 
ruimte tussen de ruiten wordt argon of krypton gebruikt.
Men kan overeenkomstig de gewenste functionele en statische 
vereisten kiezen uit floatglas, gelaagd isolerend veiligheidsglas 
van floatglas, gelaagd isolerend veiligheidsglas van gehard glas en 
gehard veiligheidsglas, evenals uit combinaties hiervan.
Alle partners van KELLER AG berekenen de thermische isolatie-
waarden van de schuifraamsystemen (Uw-waarde) op basis van de 
isolatiewaarden van de beglazing (Ug-waarde) en de glasrandver-
binding (Ψ-waarde).

Als speciale beglazingen zijn de volgende types verkrijgbaar:

• Zonwerend glas HEAT MIRROR®
• Veiligheidsglas vanaf P4A-classificatie (inbraakwerend glas)
• Geluidsisolerend glas
• Kogelwerend glas
• Inkijkwerend glas met of zonder zandstraalbehandeling
• Decoratief glas
• Volledig glazen hoeken van isolatieglas
• Glas met regelbare transparantie (privacy-glas)
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 #Veiligheidstoebehoren

Innovatief en betrouwbaar. KELLER minimal windows®-schuifsyste-
men worden individueel vervaardigd en aangepast aan de wens van 
de klant en de inbouwsituatie. Daarom presenteren wij u een keuze 
aan producten en toebehoren om steeds een slimme oplossing op 
maat te kunnen aanbieden.
Producten als lineaire aandrijvingen, sluitbewaking (magneetcon-
tacten), openings- en beveiligingssensoren, draadloze afstandsbe-
diening, code-schakelaars enz. ronden het gamma veiligheidstoebe-
horen af en bieden een verhoogde veiligheid.

TOEBEHOREN
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 #Beschaduwing

Grote glazen oppervlakken vereisen voor het beperken van de op-
warming van de binnenruimte geschikte beschaduwingssystemen. 
Hierdoor wordt de benodigde koeling in het gebouw actief geredu-
ceerd en wordt er energie bespaard.
Een optimale bescherming wordt gerealiseerd met elektronisch ge-
regelde raffstores, die in de meest verscheiden kleurvariaties kunnen 
worden aangebracht.
Het omvangrijke gamma systeemgeïntegreerde zonwering is 
geschikt voor grote afmetingen en kan zelfs bij extreme weersom-
standigheden worden gebruikt. Raffstores kunnen perfect worden 
aangepast aan de architectuur van het project en vormen een 
modern stijlmiddel voor de creatieve vormgeving van gevels. Alle 
gebruikte materialen zijn 100% bestand tegen corrosie.
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Accessories
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INSECT SCREENS
Attachement double vent sliding frame

Vertical section (1:3)

Horizontal section (1:3)

Frontal View

Zubehör

SEITENSYSTEME

INSEKTENGITTER
Vorbau Schieberahmen 2-flügelig Stulp

Vertikalschnitt (1:3)Vorderansicht

Horizontalschnitt (1:3)
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 #Insectenwering

Speciaal voor grote openingen biedt KELLER systeemgeïntegreerde, 
op maat gemaakte horframes voor een comfortabele en duurzaam 
betrouwbare bescherming. Elke inbouwsituatie is anders. Er wordt 
gebruik gemaakt van erg fijn uitgevoerde schuifopspanframes met 
een geringe inbouwdiepte.
De haast onzichtbare bespanning bestaat uit hoogwaardige, sa-
menhangende weefseloppervlakken en biedt een vrij uitzicht naar 
buiten. De kleur van het horframe kan hetzelfde worden gekozen als 
de kleur van de design-schuifvleugel. De insectenwering van KELLER 
overtuigt door de onopvallende optiek, stabiliteit en weersbesten-
digheid.
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 #Glazen borstweringen*

De klantenwens van ruimtes vol licht vereist het gebruik van 
vensteropeningen die tot de vloer komen. Dit vereist in vele bouw-
situaties het aanbrengen van neerstortbeveiligingen met een ele-
gant design.  Hierbij moet in het bijzonder rekening worden gehou-
den met de stevigheid, de stabiliteit en de materiaaleigenschappen 
van de constructie. De glazen borstwering van KELLER onderscheidt 
zich door de beste kwaliteit en een perfecte veiligheid. 
Dankzij de onzichtbare bevestiging past deze zich optimaal aan aan 
het architecturale uiterlijk van het volledige bouwwerk.

* landenspecifieke richtlijnen moeten worden nageleefd
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 #Techniek

Meer informatie voor architecten & professionele planners 

http://downloads.kellerag.com*

* Vereist een eerdere registratie





www.minimal-windows.com

KELLER AG
38-40, route de Wilwerdange
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