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Altijd de juiste keuze
Natuurlijk wilt u uw woning graag een persoonlijk tintje 
geven. Of u nu een moderne woning laat bouwen of een 
historisch pand laat renoveren, kunststof kozijnprofielen 
geven uw huis altijd een eigen gezicht. Van modern en strak 
tot nostalgisch en klassiek.

SOFTLINE 82 

ROYAAL 116 RETRO 116 
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HEFSCHUIFPUI



Inzethorren, plisséhorren, 
insectenwering
Lucht uw huis en houd ongenode 
gasten buiten. 

Onze insectenweringen zijn gemakkelijk 
te reinigen en bieden vele jaren bescher-
ming tegen ongedierte.

activPilot Comfort PADK
De activPilot Comfort PADK kan meer. 
Dit unieke vensterbeslag biedt tevens 
de mogelijkheid om het venster in de 
parallelstand te zetten – op 6 mm 
afstand van het kozijn. Zo kunt u alle 
ruimten van uw woning op elk moment 
van verse lucht voorzien – veilig en 
economisch. En de bediening is zoals 
altijd bijzonder eenvoudig: verse lucht in 
één handomdraai!

Hefschuifpui
Zeer eenvoudige bediening en verbeter-
de bedieningsveiligheid. De handgreep 
maakt het mogelijk om de schuifvleugel 
zonder terugslag en gecontroleerd te 
laten zakken. 

Door de gecontroleerde draaibeweging 
van de draaigreep neemt het letselge-
vaar af en de veiligheid van kinderen in 
huis wordt verhoogd.

DUCO-ventilatierooster
Dit ventilatierooster biedt op betrouw-
bare en onderhoudsarme wijze frisse 
lucht voor uw huis.

Meervoudig kiepstand

Comfortabel in meerdere standen kie-
pen van uw kantelelementen geeft u de 
controle over de hoeveelheid ventilatie 
en voorkomt ongewenste tocht, in de 
eerste 2 centimeter heeft u 4 extra 
kiepstanden. Hierdoor kunt u ook op 
koude dagen ventileren

Afsluitbaar, olijfvormig 
handvat
Speciaal afsluitbaar vensterhandvat 
maakt het openen pas mogelijk 
nadat de sleutel gebruikt wordt. 

Uitermate geschikt voor verhoogde 
inbraakbeveiliging en kinderkamers.

Bijzondere comfortoplossingen
Geef uw huis een heel persoonlijk karakter.  
Uw wensenpakket: veilig, degelijk en betrouwbaar.

XT-veiligheidsbeslag
Met het innovatieve XT-veiligheidsbeslag van i-Kozijn hoeft u zich 
geen zorgen om uw veiligheid of die van uw gezin te maken. 

De moderne hoekvergrendeling van i-Kozijn is maar liefst 500 kg 
belastbaarder dan traditionele veiligheidsbeslagen. 

Zeer eenvoudige bediening en betere veiligheid bij de bediening. Het 
handvat maakt het mogelijk dat de schuifvleugel zonder terugslag en 
gecontroleerd neergelaten wordt. Door de gecontroleerde draaibewe-
ging van het draaibare handvat vermindert het gevaar voor blessures 
en wordt de veiligheid voor kinderen thuis verbeterd.

Stoneline Vensterbanken 
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AMELAND TERANO TANIS CARRÉ

Design ontmoet kwaliteit
Een mooi huis is onvervangbaar en brengt een uniek gevoel van veiligheid en ge-
borgenheid over. Met name uw huisdeur krijgt daarbij een aparte betekenis, want 
ze vormt de overgang tussen buitenwereld en uw persoonlijke levensruimte.

Maak uw huis uniek en beleef design in de best mogelijke vorm als kwaliteits-
deur van één van de marktleiders.
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Driedelige scharnieren
voor comfort en veiligheid

Beschermingsrozet Vulling

SECURY Automatic 
Een automatische driepunt-
sluiting Isostone dorpel voor een 

betrouwbare werking en 
duurzaamheid

Kwaliteit in elk detail

42mmOok leverbaar in half verborgen 
uitvoering 
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Binnenhandvatten

Kerntrek- 
beschermings 
rozet

Doorlopende
sluitlijst

Iso-stone- 
dorpel 

Edelstalen
scharnieren

Dievenklauwen Zwenkhaakslot

ID 100

DD 114 DD 214

AG 100AG 202

DD 310AG 602

RVS

RVS

RVS

RVSRVS

RVS

RVS

RVS = roestvrij staal

F1 = aluminium

F1

F1 F1

Kies uw toebehoren
Deurkruk

Greep

meer opties

Buitenhandvatten

Buitenhandvatten

Buitenhandvatten

BuitenhandvattenBuitenhandvatten

Buitenhandvatten




