K-vision Greenline
K-vision Fire-Proof
‘30 minuten brandwerendheid’

LOOD

receptuur met Calcium/Zink

• Als eerste en enige 30 minuten brandwerendheid behaald

De chique
kunststof deur

(EW 30+ EI 30 klassering)! Van binnen naar buiten en andersom
• Voldoet aan het Bouwbesluit, vraag naar het TNO rapport

k,
Volledig vlahtb
zonder zic are naden.

• Brandwerendheid onzichtbaar geïntegreerd

K-vision Fire-Proof

Het afslankproduct
voor de gevel

K-vision GlasWin

Geen draaideel!
zic htbaar

zijn geen bijzonderheden vastgesteld. Citaat Prof.Ir. N.A. Hendriks ‘Het

mEt cU

Onzichtbaar geïntegreerd.

BDA Functionaliteitsonderzoek
‘Het saaiste onderzoek ooit’
bedrijfs-milieubeoordeling in één. Bij het inspecteren van oude projecten

NIEUW!bE

Haalt u het
brandwerende
element eruit?

?

30 minuten brandwerendheid!

Dit functionaliteitsonderzoek is een duurzaamheidsonderzoek en een

Super > Loodvrij

saaiste onderzoek ooit’.

Het saaiste
onderzoek ooit!

50projectenderdoolanrdheeondl erzocht.
Ne

GlassWin
‘Het afslankproduct voor de gevel!’
Exclusieve eigenschappen van het GlassWin Systeem

recycling

energiebesparing

Het Al Gore effect
niet schilderen

• Slank
• Optimale lichtinval, je wint aan glasoppervlak

loodvrij

Milieuvriendelijker
kan het niet!

• Kleurmogelijkheden in de omranding
• Geen draaideel aan de buitenzijde zichtbaar
• Goede statische eigenschappen
• Zeer goede warmte-isolatie

K-vision

Traditioneel en
hoekige vorm

Wij ronden scherp
af met hoekig

Egtis
‘De chique, onderhoudsarme deur
voor een kunststof kozijn’
• Volledig vlak, zonder zichtbare naden
• Onderhoudsarm, geen schilderwerk!
• Uitstekend geluid- en warmte isolerend
• KOMO attest inbraakwerendheid
• Op maat gemaakt in iedere RAL kleur

KUNSTSTOF KOZIJNEN

Trend / verdiept (112 mm)
Het nieuwste verdiept liggende systeem van en voor Nederland. Geeft dieptewerking en

K-vision verdiept draaideel

het oorspronkelijke karakter blijft behouden. Ook nieuwbouw in vertrouwde stijl is mogelijk.

Naar buiten draaiende ramen en deuren worden vaak

Inclusief de noviteit ‘verdiept draaideel’ (zie hiernaast). Veel basisprofielen voor de door u

uitgevoerd als ‘opdeksysteem’. K-vision biedt u de

gewenste detailleringen. Hierdoor kunt u kunststof kozijnen toepassen in de renovatie, zonder

mogelijkheid naar buiten draaiende ramen en deuren

concessies te doen aan de uitstraling van het gebouw. In nieuwbouw geeft dit systeem een

‘verdiept’ uit te voeren. Opdekdeuren zijn dus verleden

enorme vrijheid in ontwerpen.

tijd.

U kunt kiezen uit de kleursystemen Renolit cachering of acrylaat PMMA toplaag.

K-vision
K-vision is het allernieuwste

City

profielsysteem van profine, speciaal

City kozijnen worden toegepast in met name grote steden, maar zijn ook geschikt voor

ontwikkeld voor de Nederlandse

monumentale gebouwen, landhuizen en boerderijen. Inclusief het verspringende glasvlak en de

markt. Vorm, kleur en flexibiliteit

unieke rechte profielvorm (zie rode cirkel). Dit City kozijn heeft de historische uitstraling van de

staan centraal. U kunt kiezen voor

bestaande schuiframen. Het belangrijke verschil met de bestaande schuiframen is, dat het City

een vlak of verdiept kozijn.

kozijn een modern draaivalsysteem is.

In de mooiste kleuren kiest u voor

Het uiterlijk van het bestaande schuifraam blijft dus wel behouden.

de Renolit cachering of voor de

U kunt kiezen uit de kleursystemen Renolit cachering of acrylaat PMMA toplaag.

K-vision en kleur
Er zijn twee kleursystemen: een Renolit
cachering of een acrylaat PMMA
toplaag. Beide mogelijkheden zijn
hoogwaardige, industriële systemen
en het is uiteindelijk een kwestie van
smaak waar uw voorkeur naar uitgaat.

Maximaal verspringend glasvlak

Acrylaat PMMA toplaag.
Ook de verdiepte kozijnprofielen
met typerend sprongetje zijn

Step (112 mm)

standaard mogelijk. De nieuwe

Volgens sommigen het mooiste kozijn van Nederland, ook in grotere projecten.

subsystemen noemen we Trend,

Met het typerende ‘sprongetje’ (Step) in de kozijnen. Slanke en moderne uitstraling met behoud

City, Step, Classic en Cube.

van dieptewerking. Beslist een kozijn met klasse!

Kortom, u kiest, wij maken het.

Toelichting Renolit cachering
• structuurfolie- en gladde folie

Subsystemen en kleur
K-vision

Op deze profielserie wordt het kleursysteem Renolit cachering toegepast.

Crèmewit/
wit

• UV-bestendig

Renolit
cachering

Acrylaat PMMA
toplaag

• andere bouwdelen kunnen ook
voorzien

uitgevoerd.

TREND/verdiept

Kozijnen met een vlakker uiterlijk. Al 35 jaar een hit, nu geüpdatet tot een 70 mm diep systeem

• kleurecht
van dezelfde structuurfolie worden

De draaidelen kunnen desgewenst ook met acrylaat PMMA toplaag worden

Classic / Vlak (70 mm)

• schilderen niet nodig

X

X

X

• houtkleuren mogelijk
• KOMO-certificaat
Toelichting acrylaat PMMA toplaag

CITY

X

X

X

• coëxtrusie
• acrylaat oppervlak, krasvast

voor o.a. de beste geluid- en warmte isolatie. Door 70 mm diepte wordt een grotere stabiliteit

• UV-bestendig

bereikt en is de toepassing van groter staal met zeer goede statische eigenschappen mogelijk.

• schilderen niet nodig

U kunt kiezen uit de kleursystemen Renolit cachering of acrylaat PMMA toplaag.

STEP

X

X

alleen draaidelen

• kleurecht
• glad, strak uiterlijk
• vervuilt minder snel
• KOMO-certificaat

CUBE

CLASSIC/vlak

X

X

X

CUBE/verdiept

X

X

alleen draaidelen

K-vision Cube is de nieuwste verdiepte profielserie, met een rechte dagkant.
K-vision Cube is speciaal voor nieuwbouw, maar ook zeer geschikt voor renovaties. Bij
vernieuwing van oude stadskernen is Cube het antwoord op de vraag naar moderne materialen

CUBE

met een traditionele uitstraling (Amsterdamse School). Cube biedt ook extra mogelijkheden
voor het bestaande K-vision city kozijn. Met de uitbreiding van Cube kunnen nu ook in het City
kozijn samengestelde kozijnen met een verspringende glaslijn worden uitgevoerd.
Cube is leverbaar in vele kleuren.

