
Nieuw: K-VISION 76mm
Isolatiewaarde verhogend

Om te voldoen aan de hogere isolatie eisen 
introduceert K-VISION de 76mm serie. Deze nieuwe 
serie vervangt de 70mm serie zonder de uiterst 
succesvolle vormgeving aan te tasten. Dit is gelukt door 
de bestaande verhoudingen te behouden en te zorgen 
voor opname van dikkere glaspakketten en panelen. 

In het kort

• Maximale energiebesparing

• Succesvolle slanke vormgeving

• Glasopname mogelijkheid tot 

 52 mm dikte

• Panelen tot 92 mm dikte

• Lagere U- waardes

• Verbeterde luchtdichtheid

• Verkrijgbaar in CUBE, CITY, 

 TREND en CLASSIC

Resultaat
Het resultaat is een prachtig systeem met glasopname 
mogelijkheid tot 52mm dikte en panelen tot 92mm dikte. 
Een kozijn of gevelelement dat dikkere glaspakketten op 
kan nemen geeft lagere U-waardes. De luchtdichtheid is 
ook verder verbeterd en dat heeft een positief effect op 
de qv10 waarde. 

Maximale energiebesparing
Voor betere isolatie zijn de kamers in het systeem te 
vullen met schuim. Zonder dit schuim is met UF, 1,0 W/ 
m2K, het beste resultaat behaald op de Nederlandse 
markt voor een aanslagdichtingserie. De windstoppers 
zorgen voor verdere verbetering. De nieuwe K-VISION 
76mm biedt dus maximale energiebesparing met behoud 
van de succesvolle slanke vormgeving. K-VISION 76mm 
is het beste dat de kozijnenindustrie u te bieden heeft.

De slankste vormgeving
• Speciaal voor architecten

• Glas isoleert beter dan het profi el

• Voor meer lichtinval



Vierkant de beste — CUBE®
De Cube serie heeft de exacte vorm van een houten kozijn 

dankzij de 15 en 90 graden profi lering. De tussendorpel is 

aan de bovenzijde 15 graden en de onderzijde 100% recht 

(dus geen 5 graden). Dit maakt het kozijn uitermate geschikt 

voor renovatie want er is geen aantasting van het bestaande 

gevelbeeld. 

Fraai verspringend — CITY®
De City serie heeft alle voordelen van de Cube serie plus 

een verspringend glasvlak in het vaste bovenlicht t.o.v. het 

glasvlak in het draaivalraam. Geen enkel ander kunststofkozijn 

geeft dit gevelbeeld met kenmerkende schaduwwerkingen 

en subtiel lijnenspel. De speciale tussendorpel zorgt voor een 

slank aanzicht en meer lichtinval. Een uniek product voor een 

historische uitstraling. Zeer geschikt voor grachtenpanden, 

landhuizen en boerderijen. 

CUBE®
• Vorm van houten kozijn door profi lering

• Bij renovatie geen aantasting van bestaand gevelbeeld

• Ook geschikt voor nieuwbouw

• Patent verleend

CITY®
• Meer lichtinval

• Historische uitstraling

• Comfort van modern draaivalraam

• Geschikt voor o.a. landhuizen, boerderijen 

 en grachtenpanden

• Uniek in zijn soort

Vanzelfsprekend standaard in alle series van K-VISION  Beste vormgeving, toepasbaar in nieuwbouw en renovatie, compleet met alle accessoires, 
de verdiepte uitvoering van naar buitendraaiende ramen en deuren is standaard, het slankste kunststofkozijn van Nederland door de aanslagdichtings 
architectuur, brandwerend tot 60 minuten mogelijk, Egtiss Deuren exclusief toepasbaar, het meest moderne systeem van 2017, speciaal ontwikkeld 
voor Nederland, maximale energiebesparing, de beste luchtdichtheid, inbraakwerend volgens PKVW, perfect te combineren met K-VISION 
hefschuifdeuren, nieuw ontwikkelde onderdorpel. Het meest moderne kleursysteem van Nederland, proCoverTec.

Meer informatie vindt u op k-visionkozijnen.nl
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Als je houten kozijnen vervangt, doe het dan goed


