Het Visser H-raam is

UNIEK
Timmerfabriek Visser is licentiehoudend fabrikant
voor Nederland van het vermaarde Visser H-raam.
Een sterk, veilig en prima isolerend
raam met een
uniek kantelmechanisme,
bedacht door de
Noor Harald Kvasnes in
1959. Door middel van een
speciale schaarconstructie
kantelt het gehele raam door, zodat
de buitenkant van binnenuit kan
worden gereinigd. Altijd een helder zicht
door een Visser H-raam! Een Visser H-raam
kan in elke gevel worden gemonteerd ter
vervanging van tuimel-, stolp-, draaival- en
schuiframen, enz. Het bewijst vooral zijn nut op
van buiten moeilijk bereikbare plekken, op grote
hoogte, in een dakkapel, etcetera.

HET VISSER H-RAAM IS STORMVAST
TNO in Delft heeft het Visser H-raam getest en constateerde dat
de constructie tegen storm en regen is bestand op een hoogte
van 100 meter aan de kust (norm K-100).

HET VISSER H-RAAM PAST IN ELK PAND
Door maatwerk te leveren voor elke klant kan een Visser H-raam
gemakkelijk worden ingepast in moderne en traditioneel
gebouwde woningen, bedrijfspanden en flatgebouwen. Een Visser
H-raam kan in elke duurzame houtsoort worden vervaardigd.

HET VISSER H-RAAM LAAT PLANTEN OP DE VENSTERBANK ONGEMOEID
Bij het kantelen komt geen enkel deel van het raam naar binnen,
zodat planten op de vensterbank kunnen blijven staan tijdens het openen.
Ook horren of gordijnen zitten niet in de weg.

HET VISSER H-RAAM IS BEVEILIGD
Het Visser H-raam heeft twee kierstanden en een
uitvalbeveiliging. Met een automatische pal blijft
het raam vaststaan in de geopende stand en is
dan van buitenaf niet te openen.

HET VISSER H-RAAM IS KINDVRIENDELIJK
Voor het ontgrendelen en openen van het raam zijn
twee handen nodig. Daarom kunnen kleine kinderen
nooit zomaar uit het raam vallen.

Met een Visser H-raam bespaart u op stookkosten en
spaart u een glazenwasser uit. Al deze voordelen zijn verenigd in één raam.
Dat moet dus wel een heel bijzonder raam zijn.
Overtuig uzelf en vraag specificaties aan om een Visser H-raam
in uw pand(en) te monteren.
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