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De nieuwe Premax+ serie onderdorpels is sa-
mengesteld uit een vernieuwd mengsel. Dank-
zij high-tech vulmiddelen met isolerende 
eigenschappen zijn deze dorpels in verge-
lijking met de standaard Premax laagreliëf-
dorpels vele malen lichter. Het uiteindelijke 
resultaat is een gewichtsbesparing van onge-
veer 40% per dorpel. 
 
Voordelen:
• Lichter en isolerend
• U-waarde dorpel 1,527 W/M²K**
• Verbeterde breuksterkte 
• Spouw- en glaslatten nagelen mogelijk      
   (dus niet voorboren en schroeven)
• Verbeterde krasbestendigheid

 Ufr-waarde vanaf: 0,748W/m2K, lichter, eenvoudig monteerbaar

PREMAX+ 

PREMAX++ 

KUMAX+ 

40% gewichtsbesparing per dorpel

60% gewichtsbesparing per dorpel

De nieuwe Premax++ serie dorpels is nog licher in 
gewicht dan de + serie. De dorpels zijn naast het 
vernieuwde mengsel namelijk ook voorzien van 
hoogwaardig isolatiemateriaal. Deze sterke com-
binatie zorgt voor een extreem goede isolerende 
dorpel en tegelijkertijd een ultralichte dorpel.

Voordelen:
• Ultralicht     
• Extreem goed isolerend
• U-waarde dorpel 0,748 W/M²K**
 

Ook het gehele Kumax assortiment dorpels is vervaardigd uit het vernieuwde mengsel. Deze produc-
toptimalisatie zorgt voor een gewichtsbesparing van 50 tot 60% per dorpel**. Kumax+ dorpels zijn nu 
sneller en eenvoudiger te monteren en beschikken over een verbeterde breuksterkte en krasbestendig-
heid en over een optimaal isolerend vermogen. Het compleet vernieuwde design met de verhoogde 
neut sluit bovendien perfect aan op de kozijnstijl.

 

Lichter, vernieuwd in design met perfecte aansluiting op de kozijnstijl

**Afhankelijk van detaillering 

    

Over Holonite
Sinds 1969 is Holonite dé naam op het ge-

bied van composietsteen in Nederland. Als 

producent en distributeur van o.a. onderdor-

pels, vensterbanken, raamdorpels en muur-

afdekkers heeft Holonite binnen de bouw en 

kozijnenindustrie een leidende positie ver-

worven. Holonite bedient de Nederlandse, 

Belgische en Duitse nieuwbouw- en renova-

tiemarkt met standaard en op maat gemaakte 

gevel- en afbouwelementen, van architect tot 

aannemer en  van woningbouwcoöperatie 

tot indirect de particulier. Holonite producten 

zijn Cradle to Cradle gecertificeerd. 

   Optimaal isolerende  
dorpelsystemen 

De nieuwe + en ++ dorpelsystemen zien het licht!
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