
Purilan Plus dakraam

Kleine Ubbink topper met een 
isolatiewaarde van U= 1,6 W/m2K



KWALITEIT DIE VOLDOET AAN 
DE EISEN VAN DEZE TIJD

De vertrouwde Purilan Euro is het dakraam dat inmiddels op meer dan een miljoen daken 

in Europa is terug te vinden. Geheel bouwend Nederland erkent al vele jaren de praktische 

waarde van dit populaire dakraam. De Purilan Plus is het enige kleine uitzetraam (4-pans) 

met een isolatiewaarde van U= 1,6 W/m2K volgens het Bouwbesluit. Het lichte gewicht, 

het vaste aluminium indekdeel en de mogelijkheid om van binnenuit te monteren, bieden 

optimaal verwerkersgemak. Kies voor kwaliteit die voldoet aan de eisen van deze tijd!

het montagegemak, evenals de lichtgewicht 
hanteerbaarheid. De panindekstrook is van Ubiflex. 
Deze bekende en betrouwbare loodvervanger van 
Ubbink, die u zonder gereedschap verwerkt, zorgt 
voor een perfecte aansluiting op alle pannen. Dankzij 
het uitgekiende ontwerp van de Purilan Plus is de 
dagmaat maar liefst een kwart vierkante meter.

 Complete kwaliteit
De Purilan Plus is een compleet raam met vast 
aluminium indekdeel. Alles in één doos. Het stevige 
witte kozijn is uv-bestendig en al het materiaal is 
bestand tegen vocht, vorst en zure regen. De bijpas-
sende witte binnenafwerking is apart verkrijgbaar.

 Renovatie en nieuwbouw
De Purilan Plus is een robuust dakraam dat er zowel 
van binnen als van buiten fraai uitziet. De Purilan 
Plus is zeer geschikt voor de vervangingsmarkt, 
omdat deze van binnenuit kan worden vervangen 
door het bestaande gat. De afwerkrand hoeft u niet 
te vervangen. Door zijn moderne uiterlijk is het raam 
ook uitermate geschikt voor nieuwbouwprojecten.

 Perfecte montage
De Purilan Plus met vast indekdeel verwerkt 
eenvoudig. Aan de buitenzijde heeft de Purilan Plus 
een universeel indekdeel met verholen gootsysteem. 
Er zijn dus geen aparte gootstukken of andere losse 
onderdelen die zoek kunnen raken. Dit bevordert 



 Strak uiterlijk met keurmerk
Dankzij de verdiepte ligging, de afgemeten 
vormgeving en de perfecte aansluiting op de 
pannen, ligt de Purilan Plus strak in het dak. 
De Purilan Plus heeft het CE keurmerk. 

 Voordelen Purilan Plus
n Verwerking nog eenvoudiger met vast indekdeel
n Uniek in zijn soort, enige kleine uitzetraam 
 (4-pans) met isolatiewaarde U= 1,6 W/m2K
n Compleet raam met vast aluminium indekdeel, 
 in één doos
n Optimale kwaliteit, stevig wit kozijn en 
 uv-bestendig 
n Zeer geschikt voor vervangingsmarkt; 
 vervanging door bestaand gat van binnenuit
n Eenvoudige montage 
n Licht in gewicht en perfecte aansluiting op 
 de pannen
n Het Purilan Plus dakraam heeft het CE keurmerk

 Ubiflex
Ubiflex van Ubbink is dé loodvervanger. Ubiflex 
wordt toegepast in alle bouwdetails waarin een 
waterdichte laag vereist is. Het kan bladlood in 
alle gevallen vervangen. Ubiflex waterdichte lagen 
zijn in ieder opzicht betrouwbaar en hebben een 
levensduur die aansluit bij de levensduur van 
gebouwen. Ubiflex is in alle fasen onschadelijk 
voor mens en milieu. De verwerker loopt dus geen 
gezondheidsrisico.

 Voordelen Ubiflex
n Licht in gewicht
n Makkelijk te verwerken
n Niet gevoelig voor diefstal
n Voordeliger dan lood
n Prijsvast
n Geen strepen op de pannen of langs de gevel
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 Productassortiment
Omschrijving van het product 

Purilan Plus, buitenwerkse maat in cm: 50 x 62

Accessoires 

Interieur afwerkrand Plano 200 mm wit 
Interieur afwerkrand Plano 300 mm wit 
Interieur afwerkrand Kant en Klaar 200 mm wit

 Productadvies op maat
Heeft u nog vragen over het Purilan Plus dakraam of zoekt u een product voor een 
specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag. Voor directe 
telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300. 
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. 
U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. 
Onze experts denken graag met u mee!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

www.ubbink.nl/purilanplus


