
cast pmr dakramen
unieke beleving

optimaal leefgenot

http://castpmr.nl/


MAATVOERING

PlIssés

Het is mogelijk om plissés mee te leveren. Deze worden in het 

zwart MDF kader ingebouwd. De plissés zijn in wit en antraciet 

leverbaar, met een keuze uit lichtdoorlatend of verduisterend.

KwAlITEIT EN schOONhEId

Openingen in uw dak en toch het originele  

karakter van uw pand behouden of juist  

extra benadrukken? Natuurlijk is dat uw  

uitgangspunt. 

U wilt graag van daglicht kunnen genieten  

en goed kunnen ventileren. 

Unieke kwaliteit en schoonheid toevoegen  

aan uw omgeving, daar staan we voor. 

Van nieuwbouw tot restauratie en van renovatie  

tot creatie, CAST PMR dakramen zijn unieke, isolerende, slanke stalen dakramen,  

volledig aansluitend bij uw karaktervolle dakbedekking en pand. 

Cast PMR dakramen worden specifiek aan uw soort dakbedekking aangepast. Of het 

nu natuurleien, dakpannen, rieten, zinken of platte daken betreft, uw dak behoudt zijn 

schoonheid door de juiste aandacht en het juiste vakmanschap.

•	 Slank	stalen	dakraam	voorzien	van	thermisch	onderbroken	profilering

•	 Maatwerk

•	 Aandacht	voor	elk	detail

•	 Zowel horizontaal als verticaal te koppelen

•	 Vallen	geheel	in	de	dakbedekking	door	de	slanke	profilering

•	 Duurzaam	door	diverse	bewerkingen

•	 In	vele	variaties	en	kleuren	verkrijgbaar

•	 Zelfreinigende	en	isolerende	dubbele	beglazing

•	 Een	optimale	lichtinval

•	 Een	zwart	MDF	kader	aan	de	binnenzijde

•	 Openingssystemen	zijn	een	beleving	van	kwaliteit

•	 Mogelijkheid	voor	plissés

dE VOORdElEN

OPENINGssysTEMEN

Cast PMR kent verschillende mogelijkheden voor het openen 

van het raam. U kunt kiezen uit de zwengelbediening, eventueel 

met oogbediening voor ramen op hoogte, de knopbediening of 

een uitschuifbare stok. Ook een elektrische motor behoort tot 

de mogelijkheden. Voor het openen en sluiten van het dakraam 

gebruikt u dan een schakelaar of afstandsbediening.

De CAST PMR	dakramen	zijn	een	Europees	fabricaat.	Met	veel	aandacht	wordt	elk	raam	gemaakt.	

Maatwerk zoals de opdrachtgever het wenst. Daarnaast zijn er tien standaard maten beschikbaar.

http://castpmr.nl/nl/project/1-3/projectoverzicht.html
http://castpmr.nl/files/cms/Overzicht_PMR_voor_natuurleien.pdf
http://castpmr.nl/files/cms/Overzicht_PMR_voor_dakpannen,_riet.pdf
http://castpmr.nl/files/cms/Overzicht_PMR_voor_dakpannen,_riet.pdf
http://castpmr.nl/files/cms/Overzicht_PMR_voor_zink,_plat_dak.pdf
http://castpmr.nl/files/cms/Overzicht_PMR_voor_zink,_plat_dak.pdf
http://castpmr.nl/nl/product/2-76/cast-pmr-openingssystemen.html
http://castpmr.nl/nl/product/2-78/cast-pmr-plisses.html
http://castpmr.nl/files/cms/Overzicht_PMR_technische_brochure.pdf
http://castpmr.nl/files/cms/Totaaloverzicht_maten.pdf
http://castpmr.nl/nl/pagina/3-25/cast-pmr.html
http://castpmr.nl/files/cms/Overzicht_PMR_ koppelen.pdf


Laat u inspireren in onze ruime showroom of kijk op www.castpmr.nl of www.lei-import.nl
Bezoekadres: Battenweg 10 | 6051 AD Maasbracht | Tel. +31(0)475-436439 | E-mail: info@lei-import.nl

aandacht tot in detail
geniet van daglicht en ventilatie

op maat voor u gemaakt

http://castpmr.nl/)
http://www.lei-import.nl/
http://www.castpmr.nl/
https://www.facebook.com/LeiImportBV
https://www.linkedin.com/company/lei-import-b-v-?trk=biz-companies-cym
https://twitter.com/leiimportbv
https://www.youtube.com/channel/UCTrWHRovFkWBlnnY1Mk2KUg
https://www.pinterest.com/LeiImportBV/
https://plus.google.com/+LeiImportBVMaasbracht/posts

