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Fantacci Group & Wood-You
Fantacci is een toonaangevend bedrijf in Europa dat gespecialiseerd is in de constructie van houtbewerkingsgereedschap voor de raamproductie. Onze ervaring van meer dan een halve eeuw
en de voortdurende zoektocht tot innovatie zijn een garantie voor kennis, professionaliteit, betrouwbaarheid en vooruitstrevendheid.
In 1998 presenteerden we ons opspansysteem “FANTALOCK”, dat dankzij de ORIGINELE technische kenmerken, ons in staat heeft gesteld om de Europese markt met meer dan duizend uitrustingen
op alle soorten machines op te dringen.
Na de oprichting van Neodesign in 2015, profileren we onszelf niet alleen als gereedschapsleverancier, maar ook als ontwerper van raamoplossingen en onderdelenleverancier.
We zijn aanwezig met onze eigen agenten en technici, zowel in Italië als in het buitenland, en we
kunnen bogen op tal van belangrijke referenties in middelgrote en grote productie-installaties.

Wij Wood-You, die zich, net als Fantacci, profileren met een doorgedreven technische kennis, klantgerichte oplossingen en een morele samenwerking met onze klanten vertegenwoordigen
reeds meer dan 10 jaar Fantacci op de Belgische markt. door deze sterke samenwerking kozen in
België sinds 2006 meer dan 200 klanten voor onze raamfrezenset.
Wij garanderen:
• Een complete service voor de directe levering van elk type snijgereedschap.
• Een complete service gericht op de technische ontwikkeling van op maat gemaakt raamontwerp
voor elke klant, met uitwerking van 3D-tekeningen.
• Een complete tool-installatieservice op de machine.
Dankzij onze professionaliteit en onze voortdurende evolutie, kunt u rekenen op een deskundige
partner voor de ontwikkeling van al uw raamprojecten.

Sinds 1998
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De schroef, die dwars door het
mes gaat, voorkomt elke mogelijke uitdrijving ervan en verzekert
een perfecte positionering en elimineert problemen als gevolg van
een slechte opspanning. Het gereedschapslichaam en het drukstuk
hebben hetzelfde profiel als het
mes, waardoor het systeem over
de gehele snijkant een constante
en zeer stabiele klemkracht heeft.

drukstuk zelf.

HIGH SPEED 95 mt/sec
Top klemkracht
Het hefboomprincipe is maximaal
geoptimaliseerd door het feit dat de
schroef in het center van de snijplaat
passeert, waardoor het vergrendelingskoppel over het gehele oppervlak
kan worden verdeeld. De vergrendeling aan de achterzijde voorkomt dat
de kop de schroef verstopt met stof of
hars en maakt tegelijkertijd een grote
spaan-afvoerruimte mogelijk, wat de
evacuatie vergemakkelijkt, vooral bij
hoge snelheden.

CONCURRENTIE

De absolute stabiliteit van het mes is
een garantie voor een uitstekende
afwerking en standtijd van de messen.
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ELEGANTIE EN
VAKWERK

Sirio Evolution

Standaard houten raam 68mm met grote decompressiekamer, die zijn perfecte eigenschappen bewezen heeft op vlak van waterdichtheid
tijdens CE-testen op water- & winddichtheid.
Mogelijkheid tot het plaatsen van een
opdekdichting.
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Standaard houten raam met een houtdikte van
88mm. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle
standaard eigenschappen van het raam van 68mm
maar wordt de houtsectie in de middenzone vergroot
om thermisch betere waarden te behalen (o.a. door
aanpassen van de glasdikte). Hierbij zijn alle tussenliggende houtmaten mogelijk: 78, 90, 92,… dit
alles naar de wensen en noden van de klant.
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Monumentraam

Monumentramen zijn qua stijl en uitwerking afhankelijk van de regio, de verplichtingen van de
overheid of de wensen van de klant. Hierbij zijn basis aanpassingen mogelijk op de standaard ramen,
maar kan ook uitgebreid worden naar 4mm systemen, briketscharnieten, espangnolette-sluitingen of
andere mogelijke wensen.
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te Vichte 11:36

Donatello Flat

Het “Donatello” hout-alu vlakraam is een hedendaagse oplossing die werd uitgewerkt voor de Belgische markt. Hierbij liggen de stijl en vorm van de ramen volledig in lijn met de standaard aluminium
ramen op de Belgische markt. Hierbij is het moeilijk om dit raam van buitenaf te onderscheiden van de
volledig aluminium ramen. Daarenboven heb je de meerwaarde van een warme gezellige uitstraling
van het hout aan de binnenzijde.
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Luminus

Het raam van de toekomst!
Hierbij wordt gekozen voor een volledige strakke buitenzijde. De vleugelkader wordt volledig verborgen door het raamkader. Door de structurele beglazing is het mogelijk om met heel beperkte houtsecties te werken. Aan de binnenzijde kan het strakke effect gecreëerd worden, door de gelijkliggende
eigenschappen van beide kaders.

XYL-Luminus

XYL-Luminus, de variant van het Luminus-raam
heeft een zichtbare kader uit hout.
Er kan gekozen worden voor een massieve
houtkader of een voorzetkader.

Luminus Alu

Lumina-Alu, de variant van het Luminus-raam
heeft een aluminium schulp op de vleugel.
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Voor perfectie en maatwerk
in houten ramen
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