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NO WINDOWS, JUST VIEWS.



by Winsol



Meer ruimte, meer licht en dat ongeëvenaarde 
buiten gevoel binnenshuis. Met IQON introduceert 
Winsol een onmisbaar element in elk high-end 
architectuurontwerp. Bij dit tijdloze aluminium schuif-
raamsysteem zijn de profielen volledig geïntegreerd 
in de wand, vloer en het plafond.

Een minimalistisch 
design voor  
een maximaal 
uitzicht.

5. No windows, just views.



Ultraslanke 
middenstijl
Geniet van onverstoorde panorama’s dankzij IQON’s 
verzonken montage. Met een ultraslanke vertikale 
middenstijl van 25 mm voor een uiterst minimalis-
tische look, vloeien binnen en buiten nagenoeg 
naadloos in elkaar over. 

MINIMALISTISCH DESIGN
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Profiteer van lichtinval 
vanuit elke richting 
dankzij een unieke 
90° meeschuifbare 
opstelling of profielloze 
glas-op-glas hoek.







Maximale 
transparantie
Middels verdiepingshoge glasvlakken creëert IQON 
maximale transparantie met impressionante glas-
afmetingen tot 2,3 m breed en 3,0 m hoog.

VERDIEPINGSHOGE ELEMENTEN
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UITVOERINGSOPTIES

Eindeloze 
mogelijkheden
IQON laat alle ruimte voor flexibliteit met einde-
loze uitvoeringsopties. Het systeem is verkrijgbaar 
in mono-, duo-, en trirail. Profiteer bovendien van 
licht inval vanuit elke richting dankzij een unieke 90° 
meeschuifbare opstelling of profielloze glas-op-glas 
hoek.

Voor uw gebruiksgemak zijn zowel manuele als 
gemotoriseerde bediening mogelijk. Zo koppelt 
u IQON eenvoudig aan uw tablet, smartphone of 
domotica.
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Een ultraslanke 
middenstijl van 
25 mm zorgt ervoor  
dat binnen en buiten 
nagenoeg naadloos  
in elkaar overlopen.







Hindernisvrije 
dorpel
Een vlakke, verzonken dorpel vormt geen hinder en 
en is nauwelijks zichtbaar vanuit dieptezicht. 

INBOUWDIEPTE
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AFWERKING

Speel met  
kleur en textuur
IQON schittert tot in de kleinste details. Voor een 
uniform totaalplaatje kan u voor de afwerking van de 
aluminium profielen opteren voor alle kleuren uit het 
RAL-gamma en voor verschillende texturen, van mat 
structuur tot metallic.
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THERMISCHE ISOLATIE

Optimaal 
energiebehoud
Een huis gevuld met licht en warmte? IQON is de 
 ideale raamoplossing voor elk energieneutraal 
bouw project. Het systeem is lucht- en waterdicht 
en biedt naast akoestische isolatie ook een goede 
thermische isolatie voor optimaal energiebehoud. 

Met een Uw ≤ 0,9 W/m²K voldoet IQON bovendien aan 
de strengste energienormen (EPB- en BEN-conform).
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoeringsmogelijkheden monorail

duorail

trirail

90° meeschuifbare hoekopstelling

90° glas-op-glas hoekopstelling

Bediening manueel

gemotoriseerd

Maximale glasafmetingen 2,3 m breedte

3,0 m hoogte

Middenstijl bij triple glas 25 mm

Inbouwdiepte bij duorail 175 mm

bij trirail 267 mm

Glasdikte triple glas 52 mm

Vleugelgewicht 400 kg



PERFORMANTIE

KADERPROFIELEN

Profiel middensectie Profiel muuraansluiting Profiel vloeraansluiting

TECHNISCHE INFO

Thermische isolatie bij triple glas Uw ≤ 0,9 W/m²K

Luchtdichtheid Klasse 4 600 Pa

Waterdichtheid Klasse 8A 450 Pa

Weerstand tegen windbelasting Klasse C3 1200 Pa

Akoestische isolatie Rw (C; Ctr) = 41 (-2; -5) dB

Inbraakwerendheid Klasse 2
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UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN



TROEVEN

Minimalistisch design: 
middenstijl van  

25 mm

Binnen-
buitengevoel

Panoramische 
verzichten

Volledig verzonken 
profielen90° 

meeschuifbare 
hoek

90° glas-op-glas 
hoek

Verdiepingshoge 
elementen:  

tot 3,14 m hoog
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Winsol: meer dan 142 jaar ervaring in 100% 
Belgische topkwaliteit

Sinds jaar en dag ontwerpen we onze eigen pro-
ducten en verzorgen we daarnaast de volledige 
productie en verkoop van ons uitgebreide gamma. 
Met onze rolluiken, poorten, zonwering, alu- en 
pvc-schrijnwerk, terrasoverkapping,  raamdecoratie 
en balustrades bieden we elke dag innovatieve 
totaalconcepten aan.

Ons succes schuilt in onze jarenlange ervaring en het 
voortdurend streven naar innovatie van hoogwaar-
dig maatwerk met oog voor design. In elk ontwerp 
en bij elke oplossing streven we naar topkwaliteit, 
duurzaamheid, comfort en veiligheid. Dankzij voort-
durende vernieuwingen en uitbreidingen spelen we 
een toonaangevende rol in de bouwsector.

Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem, België

T +32 51 33 18 11
F +32 51 33 19 91
info@winsol.eu

www.winsol.be
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