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De standaard uitvoering:

• Wij gebruiken meranti hardhout,

voor een lange levensduur en

weinig onderhoud.

• In de ramen is reeds het beste

dubbel glas (HR++ isolatieglas)

geplaatst.

• Tussen het glas zitten aluminium

roeden en aan beide zijden van

het glas bevinden zich houten

roeden.

• Luxe hang- en sluitwerk; de

modellen P90, P110 en P330

hebben een meerpuntssluiting

met ventilatiestand. Het raam 

kan helemaal geopend worden.

Alle overige modellen hebben

respectievelijk 1, 2 of 3 draai-

/kiepramen.

• De dakramen worden af fabriek

2x wit gegrond geleverd.

• Prosman Dakramen zijn snel

leverbaar, meestal uit voorraad.
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P90 P190

P225

P450

P110

P120

3460

1320

1480

670
1520

720

1800

970
3000

1020

3460

980
Het standaard programma

P480

P150

2200

1020

P465

3680

1020

3900

1130

De maten zijn in millimeters. Wijzigingen voorbehouden.

P330

2254

1062



P100

2000

1020

P160

2700
1015

P80

1900

1015

P240

3500

1015
Het standaard programma
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Model P160 met kruisroeden

Draai-/kiepramen makkelijk te reinigen van binnenuit.

Valraam met ventilatiestand



INSEKTENHORRENINSEKTENHORREN
• Past optisch onopvallend bij uw dakraam.

• Goede ventilatiemogelijkheden zonder insekten
in huis.

• Makkelijk te plaatsen en te verwijderen.

• Leverbaar voor alle standaard Prosman dakramen
(1 raamhor per dakraam).

• Meranti houten raamwerk met zwart horrengaas.
Inclusief sluitingen en montagepennen.

• Meranti raamwerk 2x wit gespoten. 
Overschilderbaar in uw kozijnkleur.

• Uit voorraad leverbaar.
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• Uniek gebogen gordijnroeden voor alle getoogde
Prosman dakramen.

• Compleet geleverd: getoogde gordijnroede,
montagesteunen, 2 sierknoppen, 
bevestigingsmateriaal en handleiding.

• Houtsoort: beuken, overschilderbaar in iedere kleur.

• Uit voorraad leverbaar.

GETOOGDE GORDIJNROEDEN
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Enkele mogelijkheden
• Deze zijn te realiseren binnen enkele weken.

• In vele RAL-kleuren leverbaar.

• 1 of meerdere extra tussenramen.

• Een bredere tussenstijl of blinddeel t.b.v.
een scheidingswand.

• Geen roeden, andere roedenverdeling 
of sierroeden tussen het glas.

• Andere houtsoorten: mahonie, 
lariks of grenen.

• Afwijkende kozijnmaten.

• Naar buiten openslaande ramen.

• Montage ventilatierooster.

• Plaatsen geluidswerend glas.

���������������	
���������
�
��
��
���������������������������������

Dakraam geheel volgens
wensen klant.

Model P150
zonder roeden.

Model P100
met 2 extra ramen.

Model P225
met 3 extra ramen,

geen roeden. 

Model P480
zonder roeden, links en
rechts hout i.p.v. glas.

Model P225
met 3 extra ramen.

Niet alleen geschikt voor rieten daken.



Onze showroom in Gouderak, Middelblok 146,
is tijdens werkdagen geopend van 09.00 tot 16.30 uur. 
Zaterdag alleen op afspraak.
Bezoek ons ook op internet: www.prosman.com

Prosman Houtprodukten
Postbus 3079  
2800 CD Gouda - Holland
Telefoon: 0182 - 37 22 72
Telefax : 0182 - 37 47 20
E-mail : info@prosman.com
Internet : www.prosman.com
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Uw dealer:
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