
Casestudy: 
Weco Windows, Spanje

Weco Windows, bekroond met de Red Dot Design Award 2015, is een 
pas opgerichte onderneming die zich richt op innovatie en design door 
houten ramen opnieuw een plaats te geven in hedendaags technologisch 
design. Er worden schuimdichtingen van Q-Lon toegepast.
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Toen de architecten Iciar de las Casas en Rosario Chao van Weco Windows besloten een innoverend 
raamontwerp op de markt te brengen, kozen ze zonder aarzelen voor de Q-Lon schuimdichtingen 
van Schlegel vanwege hun technische prestaties en maximaal bedieningsgemak. Hun raam WECO 2C, 
voorzien van een multiplex frame en een plaat van dubbel of driedubbel glas, maakt gebruik van een 
drievoudig afdichtingssysteem met het oog op: minimale thermische geleiding, maximale geluidsisolatie 
en energie-efficiëntie. Een andere beslissende factor voor hun keuze was internationale erkenning, 
doordat Q-Lon overal ter wereld aangetoonde prestaties biedt. Dankzij het gebruik van Q-Lon, en door 
de warmte van hout te combineren met de hedendaagse uitstraling van puur glas, heeft Weco Windows 
voor een revolutie gezorgd op het gebied van houten ramen.

De Red Dot-jury zegt hierover:

“ WECO 2C maakt indruk dankzij de indrukwekkende, verfijnde uitstraling 
die mogelijk wordt gemaakt door het gebruik van nieuwe technologieën en 
hoogwaardige constructiematerialen.”

In de raamvleugel van dit houten raam zitten het glas en het beslag in één geheel vervat, zonder frame, 
wat de open ruimte van het raam vergroot. De raamvleugel met dubbel of driedubbel glas wordt 
gemonteerd aan de binnenzijde van het houten frame in de muur. Er zijn vaste ramen, draaikiepramen 
en schuiframen verkrijgbaar, met een maximale breedte van zes meter. De drievoudige afdichting biedt 
optimale thermische en akoestische prestaties. Neem contact op met Schlegel voor advies betreffende de 
optimalisatie van uw ramen of deuren.
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Alle afmetingen zijn in mm en zijn nominaal. Schlegel behoudt zich het recht zonder voorafgaande kennisgeving specificaties te wijzigen. 
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