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sterk…

sterker!
Klein detail, groots effect!
Elk venster met SKG-veiligheidsbeslag van i-Kozijn is met een moderne en innovatieve XThoek-vergrendeling uitgerust en zodoende 500 kg* belastbaarder dan met traditionele
veilig-heidsbeslagen. Daarbij ziet u qua uiterlijk geen verschil. *(Vastheid in belastingsrichting)
Dat is geoptimaliseerde veiligheid. Vraag het maar aan een inbreker
of beter meteen aan uw in vensters gespecialiseerde adviseur!
Fax : 084-2279810
WWW.i-KOZIJN.NL
Tel:033- 461 97 60

KvK: 51793717
Bank: ABN 503190764

E-mail: info@I-kozijn.nl
BTW: NL193399775B02

Zij voelt zich zeker...

...en dat kan ze ook!
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 belastbaar-der dan
traditionele veiligheidsbeslagen.

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
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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.

