Over ons

FRAAM, STALEN
RAMEN EN DEUREN
VAN BELGISCHE
TOPKWALITEIT.
Fraam is een jonge Belgische onderneming die bestaat uit een
enthousiast en gepassioneerd team van vakmensen.
Het Lokerse Fraam is met trots een combinatie van technisch
jarenlange ervaring met zich mee op vlak van maatwerk én metaal.
Voeg daarbij de passie voor ontwerpen, meten, tekenen en berekenen
en u verkrijgt het product die wij vandaag voldaan aan u voorstellen.

OVER FRAAM

inzicht, denkwerk en architectuur. De zaakvoerders dragen een

Samen met ons team ontwikkelen we stalen ramen en deuren,
voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Het gamma bestaat
uit geïsoleerde (buiten), niet-geïsoleerde (binnen), kogelwerende,
brandwerende, inbraakwerende ramen en deuren. In enkel, dubbel of
drie-dubbel gelaagd glas. Alle staalwerk wordt vervaardigd in eigen
atelier en afgewerkt om aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen.
Fraam richt zich niet enkel tot de particuliere markt, maar fungeert
ook als partner voor professionals. Totaalinrichters, bouwbedrijven,
ontwerp- en architectenbureau’s, ... kunnen bij Fraam terecht voor
advies of technische ondersteuning.
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PROJECTEN

PROJECTEN

Kaderdeur met dag- en nachtslot.
Enkel glas gelaagd.

Vast raam met stootrand in staal.
Enkel glas gelaagd.
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PROJECTEN
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Stalen ramen en deuren
zijn sfeerversterkend
in een landelijke of
klassieke stijl, karaktervol
in industriële gebouwen
en vanwege de strakke
vormgeving ook
prachtig in moderne
designwoningen.

Links op de foto

Rechts op de foto

Vouwdeur vier vleugels met stootrand in staal.

Kaderdeur met dag- en nachtslot.

Dubbel glas HR.

Enkel glas gelaagd.

PROJECTEN

PROJECTEN
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Vouwdeur vier vleugels met stootrand in staal,

Dubbele pivotdeur met pomp, L-greep.

dag- en nachtslot. Dubbel glas HR.

Enkel glas fumée zwart gehard.
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PROJECTEN

PROJECTEN

Kaderdeur met vast zijlicht, L-greep.
Enkel glas gelaagd.
In samenwerking met Immo Cambier De Nil en Bcint.

Driedubbele kaderdeur, L-greep.
Enkel glas gelaagd.
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PROJECTEN

Pivoterende deur met vast zijlicht, L-greep.
Enkel glas gelaagd.
Foto Cafeine
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PROJECTEN

PROJECTEN

Links op foto

Rechts op foto

Drie vaste ramen.

Dubbele kaderdeur met vaste zijlichten,

Dubbel glas HR.

dag- en nachtslot. Dubbel glas HR.

Kaderdeur met vast bovenlicht, L-greep.
Kathedraalglas.
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Vouwdeur vier vleugels met stootrand in staal.

PROJECTEN

PROJECTEN

Dubbel glas HR.

De eenvoud en puurheid
van het materiaal, maakt het
tijdloos en veelzijdig.

Dubbele pivotdeur, L -greep.
PROJECTEN

PROJECTEN

Enkel glas gelaagd.

Kaderdeur met vast bovenlicht, L-greep.
Kathedraalglas.
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Deuren die uw stijl onderstrepen, daar streeft Fraam naar.
Met vakmanschap en oog voor detail realiseren wij uw droomproject.

PROJECTEN

Links op foto rechts
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Rechts op foto rechts

Vouwwand drie vleugels met stootrand.

Vast raam.

Enkel glas gelaagd.

Enkel glas gelaagd.

PROJECTEN

De slanke profielen zijn
sterk, vormvast en veilig.
Ze lenen zich perfect tot
het realiseren van grote
raampartijen, waarbij
de natuurlijke lichtinval
maximaal binnengebracht
wordt.

Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.

PROJECTEN

PROJECTEN

Pivoterende deur met vast raam, L-greep.
Enkel glas gelaagd.
In samenwerking met Skin interior & design.

Wand op maat.
Combinatie enkel glas gelaagd en gewapend draadglas.
In samenwerking met CAAN Architecten
Foto Cafeine
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AT E L I E R

PROJECTEN

Maatwerk is onze passie.
Het zorgt voor uitdagingen en
vereist creativiteit en precisie.
Het biedt de mogelijkheid om
grenzen te verkennen en te
verleggen.
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Producten
01.

Kies het profiel

EEN KWALITATIEF
GAMMA OP MAAT
MET ONEINDIG VEEL
MOGELIJKHEDEN.

Ontdek de 10 troeven van onze

Stel uw raam of deur samen in

stalen ramen en deuren.

5 eenvoudige stappen.

• fijne, elegante profielen

01. Kies het profiel

• maatwerk
• grote glaspartijen mogelijk

02.

LL profiel

Dubbelzijdig gemastikeerd

Dubbelzijdige vlak profiel

profiel. Niet-thermisch

Niet-thermisch onder-

onderbroken.

broken.

FG profiel

MM+ profiel

Vlak profiel met L-glaslijst

Dubbelzijdig gemastikeerd

Niet-thermisch onder-

profiel. Thermisch onder-

broken.

broken.

PRODUCTEN

PRODUCTEN

De realisaties van Fraam zijn 100% handgemaakte Belgische
producten met oog voor detail, kwaliteit en afwerking.

MM profiel

Bepaal de verdeling

02. Bepaal de verdeling

• maximale lichtinval
• duurzaam materiaal

03. Kies het type

• beschikbaar in alle RAL-kleuren
• kras- en UV-bestendige

04. Bepaal het systeem

poedercoating
• tijdloos

05. Kies de opties

• verschillende glastypes mogelijk

2*2 verdeling

1*3 verdeling

2X4 verdeling

Bepaal zelf de look

• onderhoudsvriendelijk

Verticaal en horizon-

Verticaal opgedeeld

Verticaal opgedeeld

van uw stalen deur,

taal opgedeeld in

in drie gelijke

in vier gelijke stukken,

of laat u inspireren

twee stukken.

stukken.

horizontaal in twee.

door onze talloze
modellen.
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04.

Bij Fraam denken we actief
mee over de conceptuele
uitdagingen van onze
klanten en bepalen zo de
trends van morgen.
Kies het type en de draairichting

Kaderdeur met dag-

Kaderdeur met

Pivodeur met

Pivodeur zonder

& nachtslot

magneetsluiting

pomp

pomp

Opent in één richting

Opent in één richting

Opent in twee

Opent in twee

d.m.v. kruk. Kan in

d.m.v. L-greep. Kan

richtingen. Sluit

richtingen. Kan in

elke stand blijven

in elke stand blijven

automatisch.

elke stand blijven

openstaan.

openstaan.

openstaan.
PRODUCTEN

PRODUCTEN

03.

Bepaal het systeem

Vouwwand met dag- & nachtslot
Deuren die over elkaar wegdraaien.
Enkele deur

Dubbele deur

Kies voor een Europese links of rechts

Combineer een Europese links draaiende deur

draaiende deur.

met een Europese rechts draaiende deur.

Schuifdeur met softclose
Subtiel en zacht sluitende schuifdeur.
Enkele schuifdeur

Dubbele schuifdeur
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Kies de opties

P R O D U C T E N & C O N TAC T

05.

Vast bovenlicht

Vaste zijlichten

Een vaste glaspartij boven

Vaste glaspartij(en) links

de deur.

en/of rechts van de deur.

Stalen stootrand

De klink of handgreep

Extra stevige stalen rand

L-greep, lange trekker of

onderaan de deur.

klassieke klink.

De kleur
Poedercoating beschikbaar in alle RAL kleuren.
Mastiek beschikbaar en zwart, wit en beige.

Contacteer ons vrijblijvend via:
+32 (0)8 002 66 33, info@fraam.be of www.fraam.be
Volg ons via

/fraamstalenramenendeuren en

/fraambelgium

Toonzaal & Atelier: Rechtstraat 436 A, 9160 Lokeren
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Design: Tom Rotsaert, Llama, www.llama.design

OOK EEN PROJECT
VOOR FRAAM?

Fraam - Rechtstraat 436 A, 9160 Lokeren
+32(0) 9 373 98 36 - info@fraam.be

www.fraam.be

