Comfortabel wonen
Met kunststof kozijnen en huisdeuren

Voor u alleen het beste!
Uw huis in goede handen
Thuiskomen en u goed voelen. Uw huis ademt uw levensgevoel op een heel bijzondere manier uit. Ramen en
deuren spelen daarbij een centrale rol – ze bieden veiligheid, warmte en een vrij uitzicht op uw omgeving.
Uw huis is bij ons in betrouwbare handen! Wij zijn ons bewust van de grote verantwoordelijkheid die wij dragen
wanneer u uw thuis vol vertrouwen aan ons toevertrouwt. Vakmanschap en klantgerichtheid komen bij ons op
de eerste plaats.

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.

TOPLINE AD

TOPLINE NL

SOFTLINE 82

VEKASLIDE

Samen met u vinden wij een manier om uw thuis nog comfortabeler in te richten. Soms zijn het net de kleine,
persoonlijke dingen die het verschil maken. Wij verheugen ons daarop.
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Veiligheids- en comfortoplossingen

Bijzondere comfortoplossingen

activPilot

Geef uw huis een heel persoonlijk karakter. Uw wensenpakket:
veilig, degelijk en betrouwbaar.
XT-veiligheidsbeslag

Zij voelt zich zeker...

Met het innovatieve XT-veiligheidsbeslag van Wigger hoeft u zich geen
zorgen om uw veiligheid of die van uw gezin te maken.
De moderne hoekvergrendeling van Wigger is maar liefst 500 kg belastbaarder dan traditionele veiligheidsbeslagen.
Doodeenvoudige bediening en betere veiligheid bij de bediening. Het
handvat maakt het mogelijk dat de schuifvleugel zonder terugslag en
gecontroleerd neergelaten wordt. Door de gecontroleerde draaibeweging van het draaibare handvat vermindert het gevaar voor blessures en
wordt de veiligheid voor kinderen thuis verbeterd.

Basisveiligheid
Een als paddenstoel ontworpen, achtkantige
aanzetbout met veiligheidskantel-/sluitplaat in
standaarduitvoering

Inbraakpreventie conform SKG

+ XT-veiligheidsgrendel
SKG-getest met paddenstoelkop ontworpen,
achtkantige aanzetbout met veiligheidssluitplaten

...en dat kan ze ook!

Bijkomende beschermingselementen mogelijk:
- Vensterhandvat afsluitbaar (SKG)

Inzethorren, horren,
insectenwering

FT CD 1108 print no. 996 000 164 Rechten en wijzigingen voorbehouden

Lucht uw huis en houd ongenode
gasten buiten.

sterk…

sterker!
Klein detail, groots effect!

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

Onze insectenweringen zijn
gemakkelijk te reinigen en bieden
vele jaren bescherming tegen
ongedierte.

ActivePilot PADK Comfort

Raamuitzetter

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!

Comfortabel uitzetten van uw
kantelelementen beschermt
veilig en betrouwbaar tegen
dichtslaan en vergemakkelijkt
het verluchten.

Afsluitbaar, olijfvormig handvat

G-H HST

Speciaal afsluitbaar vensterhandvat maakt het openen pas
mogelijk nadat de sleutel gebruikt
wordt. Uitermate geschikt voor
verhoogde inbraakbeveiliging en
kinderkamers.

Zeer eenvoudige bediening en
verbeterde 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 letselgevaar af en de veiligheid van
kinderen in huis wordt verhoogd.

Veiligheids- en comfortoplossingen

Bijzondere comfortoplossingen

activPilot

Geef uw huis een heel persoonlijk karakter. Uw wensenpakket:
veilig, degelijk en betrouwbaar.
XT-veiligheidsbeslag

Zij voelt zich zeker...

Met het innovatieve XT-veiligheidsbeslag van Wigger hoeft u zich geen
zorgen om uw veiligheid of die van uw gezin te maken.
De moderne hoekvergrendeling van Wigger is maar liefst 500 kg belastbaarder dan traditionele veiligheidsbeslagen.
Doodeenvoudige bediening en betere veiligheid bij de bediening. Het
handvat maakt het mogelijk dat de schuifvleugel zonder terugslag en
gecontroleerd neergelaten wordt. Door de gecontroleerde draaibeweging van het draaibare handvat vermindert het gevaar voor blessures en
wordt de veiligheid voor kinderen thuis verbeterd.

Basisveiligheid
Een als paddenstoel ontworpen, achtkantige
aanzetbout met veiligheidskantel-/sluitplaat in
standaarduitvoering

Inbraakpreventie conform SKG

+ XT-veiligheidsgrendel
SKG-getest met paddenstoelkop ontworpen,
achtkantige aanzetbout met veiligheidssluitplaten

...en dat kan ze ook!

Bijkomende beschermingselementen mogelijk:
- Vensterhandvat afsluitbaar (SKG)

Inzethorren, horren,
insectenwering

FT CD 1108 print no. 996 000 164 Rechten en wijzigingen voorbehouden

Lucht uw huis en houd ongenode
gasten buiten.

sterk…

sterker!
Klein detail, groots effect!

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

Onze insectenweringen zijn
gemakkelijk te reinigen en bieden
vele jaren bescherming tegen
ongedierte.

ActivePilot PADK Comfort

Raamuitzetter

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!

Comfortabel uitzetten van uw
kantelelementen beschermt
veilig en betrouwbaar tegen
dichtslaan en vergemakkelijkt
het verluchten.

Afsluitbaar, olijfvormig handvat

G-H HST

Speciaal afsluitbaar vensterhandvat maakt het openen pas
mogelijk nadat de sleutel gebruikt
wordt. Uitermate geschikt voor
verhoogde inbraakbeveiliging en
kinderkamers.

Zeer eenvoudige bediening en
verbeterde 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 letselgevaar af en de veiligheid van
kinderen in huis wordt verhoogd.

VEKASLIDE

„Wij houden van dit

duoPort PAS

huis en het verhaal dat
het vertelt. Wij vinden

Maak uw woonwensen waar!

Energie-efficiënte, veilige ventilatie –

Het hefschuifdeursysteem voor individuele wensen.

met de parallelafstelling van Winkhaus voor schuifdeuren.

Het nieuwe hefschuifdeursysteem VEKASLIDE is speciaal ontwikkeld om aan individuele woonwensen te voldoen.
Of het nu gaat om design, openingssystemen, inbouwopties en bedieningsgemak: uw mogelijkheden zijn praktisch
grenzeloos. Dankzij de vele kleurmogelijkheden en de moderne vormgeving past VEKASLIDE bovendien bij alle gangbare venstersystemen. Dat betekent dat u de ramen en de schuifdeuren van uw woning helemaal op elkaar kunt
afstemmen. Met als resultaat: een mooie gevel met een harmonieuze, stijlvolle uitstraling.

Met de verbeterde dichtheid van moderne woonruimten wordt gecontroleerde ventilatie steeds
belangrijker. Voor die opgave zijn beslagsystemen van Winkhaus de perfecte oplossing: dankzij de
parallelafstelling.

VEKASLIDE heeft u echter nog meer te bieden. De profielen zijn buitengewoon stabiel en bieden de zekerheid van een
lange levensduur. Dankzij de toepassing van innovatieve isolatietechniek realiseert u met VEKASLIDE bovendien een
ongekende energiebesparing. Ook mooi, vindt u niet?

Het nieuwe activPilot Comfort PADK biedt in de parallelstand een verhoogde inbraakbeveiliging.
Daarvoor zorgt het unieke Winkhaus sluitplatensysteem. De staalharde veiligheidscomponenten
aan alle raamzijden bemoeilijken het uitlichten van de venstervleugel.
En omdat de geopende stand van het raam van buitenaf nauwelijks zichtbaar is, komen
inbrekers niet eens op het idee … Trouwens: activPilot Comfort PADK is geschikt voor ramen tot
weerstandsklasse RC2.

VEKASLIDE
Onderdorpel: naadloze overgang van binnen naar buiten

02

Door een doorlopende ventilatieopening van max. 6 mm tussen het schuifdeel en het kozijn is een
natuurlijke ventilatie gegarandeerd.

01

De thermisch gescheiden onderdorpel zorgt voor optimale isolatiewaarden.

02

De aanschuifbare waterlijst zorgt
voor een goede afdichting naar elk
terras.

01

Rondom ca. 6 mm
ventilatie-opening

het belangrijk dat alles in
harmonie is.“
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Basis materiaal
VEKA kunststof kozijnproﬁelen zijn verkrijgbaar in heel veel verschillende kleuren.
Met of zonder houtdesign. Speciaal voor oudere panden die hun karakteristieke uitstraling moeten behouden, zijn er de kleuren monumentaal groen en monumentaal
crème. U vindt dus altijd de kleur die bij uw woning past. Bovendien kunt u de verschillende kleuren combineren.

Standaard wit

Crème

(gelijkend RAL 9001)

Altijd de juiste kleur

Bruin

Mahonie

Rustiek eiken

Mooreik

Golden oak

Notelaar

Siena rosso

Siena noce

Douglasie

Oregon

Winchester

Licht eiken

Design ontmoet kwaliteit
Een mooi huis is onvervangbaar en brengt een uniek gevoel van veiligheid en geborgenheid 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 kwaliteitsdeur van één van de
marktleiders.

Bergpijnboom

Streepdouglasie

Wit

(gelijkend RAL 9010)

Crème wit

(gelijkend RAL 9001)

Ivoor

(gelijkend RAL 1015)

Zinkgeel

(gelijkend RAL 1018)

Briljantblauw

(gelijkend RAL 5007)

Staalblauw

(gelijkend RAL 5011)

Kobaltblauw

(gelijkend RAL 5013)

Monumentaal groen

Smaragdgroen

(gelijkend RAL 6001)

Mosgroen

(gelijkend RAL 6005)

Dennengroen

(gelijkend RAL 6009)

Blauwgroen

(gelijkend RAL 6004)

Vuurrood

(gelijkend RAL 3002)

Robijnrood

(gelijkend RAL 3003)

Purperrood

(gelijkend RAL 3011)

Wijnrood

(gelijkend RAL 3005)

Zilvergrijs

(gelijkend RAL 7001)

Lichtgrijs

(gelijkend RAL 7035)

Basaltgrijs

Antracietgrijs

(gelijkend RAL 7016)

Agaatgrijs

(gelijkend RAL 7038)

Papyruswit

Deuren Online

ANASTACIA

Bruin-zwart

(gelijkend RAL 9018)

CHEYENNE

RACHELLE

CARRERA
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Kwaliteit in elk detail

Kies uw toebehoren
Deurkruk

Driedelige scharnieren voor
comfort en veiligheid

Beschermingsrozet

Vulling

Binnenhandvatten

RVS= roestvrij staal

ID 100
F1= aluminium
RVS

F1

Greep
Buitenhandvatten
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Buitenhandvatten

202

RVS

Buitenhandvatten
DD

310

RVS

meer opties
Kerntrekbeschermingsrozet

Doorlopende
sluitlijst
SECURY Automatic
Twee Automatic-dagschoten laten na het
dichttrekken van de
deur de sluitlengte
toenemen.

Aluminium dorpel voor
een betrouwbare werking
en duurzaamheid

Dievenklauwen

Iso-Stone-dorpel

Zwenkhaakslot

Edelstalen
scharnieren
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Nijverheidsweg-noord 42 3812PM Amersfoort

033-2850793 www.i-kozijn.nl info@i-kozijn.nl

Afhankelijk van het toestel, programma en technische veranderingen. Kunnen afdrukmaterialen afwijken van de originele RAL kleuren
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