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Innovatie!



Triton® en Triton® HI: modulair in 
isolatiewaarden
triton® wordt gerangschikt onder de
driekamer raam- en deursystemen. Zowel
de kader- als de vleugelprofielen bevatten
vooraan een derde kamer met extra
verstevigingshoek, die een verhoogde
stevigheid garanderen.

Vernieuwend is dat de omega-vormige
isolatiestrips in 2 basiskwaliteiten te
verkrijgen zijn, evenwel in een identieke
maatvoering en vormgeving: de klassieke
glasvezelversterkte polyamidestrips
(standaard isolerend, triton®) en de nieuwe
ABs strips (hoog-isolerend, triton® Hi).
Hierdoor komen alle door de markt
gevraagde isolatieniveaus binnen bereik,
zonder verschillen in profieldimensionering.
dit vermijdt kostbare productie-
omschakelingen in de werkplaats.

Triton® en Triton® HI: eenvoudige, maar 
vernuftige accessoires voor bereiken 
van de hoogste isolatienorm
triton® en triton® Hi bevatten een aantal 
optionele accessoires om de hoogste 
isolatienorm te bereiken: 
 Een meerkamer isolatieblok  

in EPDM
 deze kan achter de standaard 

middendichting worden ingeklemd 
waardoor in de zone tussen het kader- en 
vleugelprofiel een multikamer “isolatieblok” 
ontstaat (6 isolatiekamers). 
dit isolatieblok is recht af te snijden 
waardoor ingewikkelde verstekken of dure 
ePdm hoekstukken vermeden worden en 
bovendien een uiterst eenvoudige montage 
garanderen.

 Een doorlopende kunststof 
isolatiestrip in PE-schuim

 deze kan tijdens het beglazen en voor 
het plaatsen van de glaslatten tussen 
beglazing en aluminiumprofiel worden 
aangebracht. Hierdoor worden aanzienlijke 
warmteverliezen rondom de beglazing 
geneutraliseerd.
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De labyrint – isolatietechniek
isoleren is kamers creëren die stilstaande
lucht bevatten. Hoe meer kamers, hoe hoger
de isolatiewaarde. de spidertechnology® is
een gepatenteerde labyrint isolatietechniek:
de isolatiezone van de aluminiumprofielen
wordt opgesplitst in een labyrint met tal van
kleine isolatiekamertjes (van 4 tot 10 per
profiel) die stilstaande lucht bevatten.
triton® Hi is het eerste aluminium raam- en
deursysteem dat met spidertechnology®

ontwikkeld werd.

de spidertechnology® is een nieuwe 
gebrevetteerde isolatietechniek die gebruik
maakt van een modulair samen te stellen 
geheel van omega-vormige isolatiestrips
voorzien van zijschotten en spidervormige 
invulprofielen in speciale kunststof. 
Het geheel wordt met behulp van speciale 
volautomatische inrolmachines in slechts 
één enkele bewerking geassembleerd.
Hierdoor is de spidertechnology® 
een uitermate economische oplossing 
voor het hoog-isoleren van 
aluminiumprofielen.

triton® Hi profieldoorsnede triton® Hi thermische grafiek 
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efficiënte profielisolatie:  
de 10° isotherm loopt volledig door 
het midden van de raamconstructie  
(Buitentemperatuur: 0° - binnentemperatuur: 20°)

meerkamer isolatieblok  
achter de middendichting  
in ePdm

Holle  
middendichting  
in ePdm

Kunststof aansluitingsprofiel voor  
de perfecte bouwaansluiting

isolatiestrip in  
Pe-schuim

akoestische  
dichting in ePdm

Gepatenteerde multikamer 
isolatiestrips in ABs 
(spidertechnology®)



Geïntegreerd systeemconcept
triton® en triton® Hi zijn 100% compatibel
met alle overige Blyweert Aluminium ramen- 
en deursystemen: Apollo (2 kamersysteem),
Hercules (3 kamersysteem), Hestia
(schuifdeursysteem) en Hermes (retrostijl).

triton® is namelijk samengesteld met
dezelfde profielhalfschalen waardoor een
maximum aan hulpprofielen en toebehoren
identiek blijven: glaslatten, dichtingen,
pers- en schroefhoeken, verstekplaatjes,
indraaiankers, … dit betekent een enorme
voorraadbeperking en een vereenvoudiging
van de productie.

triton® bestaat in 3 stijlvarianten: 

• Standaard: met terugliggende glaslat
• Planea: met vlakliggende glaslat 
• Linea: met fijn steel-look design

standaard Planea 

3 stijlvariantes

linea 

Kunststof- 
aansluitingsprofiel
bovenaan + lateraal 

Verticale doorsnede Kunststof- 
aansluitingsprofiel
onderaan 

Intelligente 
bouwaansluitingsmogelijkheden
triton® bevat kunststof aansluitingsprofielen
(hoogwaardige recyclagegrondstof) die de
perfecte bouwaansluiting garanderen. Zij
laten een vlotte plaatsing toe d.m.v. stalen
indraaiankers en bevatten bovendien de
nodige aansluitingsdetails voor de bevestiging
van de dichtingsslabben. daarenboven 
beschermen deze aansluitingsprofielen
de binnenkamers van de ramen tegen 
contact met de koudezone. deze kan
veroorzaakt worden door niet nauwkeurige
aansluiting op de spouwisolatie of bij plaatsing
van het raam in niet geïsoleerde muren.
Vergelijkbaar met het “houten stelkader” in
nederland of de “cavity-closer” in engeland.
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Technische kenmerken: 

Bouwdiepte raam     Kader 72 mm 
      Vleugel 81 mm

min. aanzichtbreedte binnendr. raam Kader 51 mm 
      Vleugel 41 mm

min. aanzichtbreedte binnendr. deur Kader 51 mm 
      Vleugel 67 mm

min. aanzichtbreedte buitendr. deur Kader 24 mm 
      Vleugel 94 mm

min. aanzichtbreedte t profiel  73 mm

sponningshoogte    22 mm

Beglazing     ■ droge beglazing met ePdm dichtingen 
      ■ neutrale silikonen

Beslag      euronut

Glasdikte dubbele beglazing   25 – 65 mm

Testresultaten:  

luchtdoorlatendheid     tot 600 Pa (en 1026; en 12207) Klasse 4

Weerstand tegen wind    tot 1600 Pa (en 12211; en 12210) Klasse C4

Waterdichtheid      tot 2000 Pa (en 750 – en 1027; en 12208) 

inbraakwerendheid     sKG - WK2.KOmO

Attesten:  

■ Butgb – goedkeuring: AtG attest nr A/G 080806  

Prestaties:  

thermische isolatie

isolatiewaarden profielcombinaties uf met dubbele beglazing
 ■ steeds onder de 2 W/m2K (triton® Hi)

 ■ Per profielcombinatie: zie pag.3 

isolatiewaarden raam uw
 ■ in functie van de gekozen kader – en vleugelcombinatie, het type beglazing en de  
  afmetingen van het raamelement

Vaste beglazing met standaardkader

Kader/vleugel combinatie (vertikale doorsnede)

Vaste beglazing met blokkader

Vleugel/t combinatie (vertikale doorsnede)
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Blyweert Aluminium  
België
Zwaarveld 44
9220 Hamme
België

t +32 (0) 52/48 48 48
F +32 (0) 52/48 48 16
www.blyweertaluminium.com

Blyweert Aluminium 
nederland
isonal
esp 440
nl - 5633 AJ eindhoven
nederland
t +31 (0) 40/264 64 94
F +31 (0) 40/264 64 95
www.blyweertaluminium.com

Blyweert Aluminium  
France
technoparc epsilon 1
Blvd. du Cerceron
83700 saint raphaël
France
t +33 (0) 49/812 65 45
F +33 (0) 49/453 28 69
www.blyweertaluminium.com

Blyweert Aluminium  
uK
Beaufort secure design
25, Queensway meadows
newport - Gwent nP 19 4sQ 
united Kingdom
t +44 (0) 1 633/29 40 40
F +44 (0) 1 633/29 40 41 
www.beaufortsecure.com

Blyweert Aluminium  
Polska
ul. spacerowa 34,  
05-152 d bina - Czosnów
Polska

t +48 (0) 22/785 06 62
F +48 (0) 22/785 06 64
www.blyweert.pl
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