
BLYWEERT 
KOLOS HI

INNOVATIVE BUILDING SYSTEMS

ALUMINIUM 
SCHUIFDEURSYSTEMEN



www.aluk.nl

BLYWEERT KOLOS HI

INNOVATIVE BUILDING SYSTEMS

Esp 440 | 5633 AJ Eindhoven | NL
tel +31 (0)40 264 64 94 | fax +31 (0)40 264 64 95

SCHUIFDEUR

Kenmerken

inbouwdiepte 159 mm

aanzichtbreedte 149 mm (kader & vleugel)

aanzichtbreedte L-kader 127 mm (kader & vleugel)

sponningdiepte 22 mm

max. glasdikte 57 mm

verdekte afwatering x

Prestaties

akoustische isolatie EN ISO 140-3; EN 
ISO 717-1

NPD

thermische isolatie (EN10077-2) Uf > 2,44 W/m²K

brandweerstand EN13501-2 NPD

waterdichtheid EN12208 E750A (750 Pa)

luchtdoorlatendheid EN12207 4 (600 Pa)

inbraakwerendheid NEN5096 - EN1627 RC2

SYSTEEM

Kolos HI is het eerste hoog isolerende schuifdeursysteem met de 
gepatenteerde Spidertechnology®. Een haast ongekende vrijheid 
in afmetingen, bedieningscomfort, sterkte en slankheid in aanzicht 
zijn typische kenmerken van Kolos HI.
Vleugelgewichten tot 400kg zijn mogelijk in hefschuifpui, zelfs met 
behoud van het slanke uiterlijk. Kolos HI is compatibel met het Triton 
HI raam-en deursysteem en verkrijgbaar als zowel mono-als duorail 
uitvoering.

SPIDERTECHNOLOGY®

Spidertechnology® is een nieuwe, gepatenteerde isolatietechniek. 
De isolatiezone van de aluminium profielen wordt opgesplitst in een 
labyrint met kleine luchtkamers. Kolos HI is het eerste schuifdeursys-
teem dat is ontwikkeld met deze technologie. Daarbij wordt ge-
bruik gemaakt van ABS kunststof isolatoren in plaats van polyamide 
isolatoren. Door de grote bouwdiepte van het systeem kunnen de 

best isolerende uitvoeringen van triple beglazing in combinatie met 
veiligheidsbeglazing worden toegepast. Een monorail schuifpui van 
4 x 2,3m behaalt een Uw < 0,95 (Ug 0.6 met warm edge)

COATEN

De profielen worden gecoat met het Qua-
licoat label. Dankzij de computergestuurde 
verticale lakinstallatie en perfecte voorbe-
handeling bent u verzekerd van de hoog-
ste kwaliteit. De toepassing van kleuren is 
onbeperkt: van gangbare RAL-kleuren tot 
de populaire structuurlakken. Uiteraard is 
het ook mogelijk om de profielen volledig 
te anodiseren.

BESLAG

In onze schuifdeursystemen worden tandem-wielstellen toegepast 
met RVS lagers die onderworpen zijn aan uitvoerige duurtesten. De 
Kolos HI schuifsystemen kunnen uitgevoerd worden als schuifdeur of 
hefschuifdeur. 

Bedieningsgrepen kunnen uitgevoerd worden in zilverkleur of 
gepoedercoat worden in de kleur van de pui, zodat ze nauwelijks 
opvallen.

KENMERKEN

• Slank, stevig
• Zeer geschikt bij hoge wind-waterdichtheidseisen
• Zowel als schuifdeur als hefschuifdeur mogelijk
• Glasdikte tot en met 57mm
• Verdekte afwatering
• Modulair met Blyweert ramen-en deurenserie Triton HI


