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Topkwaliteit!
Binnenlucht: 20°C

De isolatiewaarde is weer verder
verbeterd door diepere (70 mm!)
profielen met meerdere kamers met
stilstaande lucht.

Binnenmuur afwerking

>600 Pascal

Steenwol

Uit het KIWA Attest blijkt een optimale
wind- en waterdichtheid, zelfs tot
boven de 600 Pascal winddruk.
Dit is windkracht 12.
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Binnenlucht: 20°C
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Kalkzandsteen
13° Isotherm

Luchtspouw
Metselwerk

Stelkozijn

U-waarde/Isotherm

GENIETEN IS …
NIET SCHILDEREN
MAAR VRIJE TIJD

Kozijn

Buitenlucht: -5°C

Made inin Holland!
Holland!
Made

Buitenlucht: -5°C

Deuren met verlaagde
onderdorpel
De rolstoelvriendelijke, verlaagde
onderdorpel is één van de vele
praktische details van K-vision.
NB
Een extra brede deur maakt
de entree nog eenvoudiger.

Inbraakwerend
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K-vision Greenline
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NIEUW!

proCoverTec©
Verlaagde onderdorpel
(naar binnen
draaiend)

K-vision
verdiept draaideel
Naar buiten draaiende ramen en
deuren worden vaak uitgevoerd als
‘opdeksysteem’.

een uniek
kleursysteem
voor binnen
én buiten

Overzicht profieltype en kleursystemen

Waarom kunststof kozijnen van Schipper?

Lood

K-vision biedt u de mogelijkheid
naar buiten draaiende ramen en
deuren ‘verdiept’ uit te voeren.

CaZn

•K-vision
De kozijnen worden
gemaaktRenolit
in eigen fabriek.
Crèmewit/
Acrylaat
• Plaatsing door wit
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monteurs. toplaag
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K-vision

kunststof

K-vision

Classic/Vlak (70 mm)

K-vision is een profielsysteem van Profine, speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse
markt. Vorm, kleur en flexibiliteit staan centraal. Het systeem bestaat uit een groot
aantal basisprofielen die u in staat stellen de voordelen van kunststof kozijnen
volledig te benutten. Kunststof kozijnen hebben immers veel goede eigenschappen,
zoals duurzaam, onderhoudsarm en goede isolatie.
K-vision kozijnen zijn leverbaar in verschillende stijlen en kleuren, waardoor er altijd
een kunststof kozijn is die past bij de uitstraling die gewenst is.

Het vlakke systeem, dat in ruime mate wordt toegepast, is een 70 mm diep
systeem wat een aantal voordelen met zich meebrengt, zoals: de toepasbaarheid
van een dik glaspakket waardoor er een nog betere geluids- en thermische
isolatie mogelijk is en een grote stabiliteit door toepassing van een groter staal
met goede statische eigenschappen. U kunt kiezen uit de drie kleursystemen.

kozijnen...
WoodLine®
rechte verbinding
Een esthetische verbetering van het
kunststof kozijn is de rechte hoek
verbinding. Met WoodLine® heeft het
kunststof kozijn de uitstraliing van een
houten kozijn én de voordelen van
kunststof. WoodLine® is uitvoerbaar
bij de profielsystemen Trend, Step
en Cube.

Kleur
Voor een fraai uiterlijk zonder dat u jaarlijks moet schilderen, heeft u keuze uit
drie UV-bestendig, kleurechte kleursystemen die allen zijn voorzien van
KOMO-certificaat.

NIEUW! ProCoverTec© - een nieuw en uniek kleursysteem.
Deze beschermende kleurlaag voor K-vision kozijnen geeft de kozijnen door de mat
satijnen afwerking een natuurlijk uitstraling en voelt plezierig aan.
•R
 obuust
Door de unieke vuilafstotende laag krijgen roet, vuil en regendruppels nauwelijks
kans zich te hechten. De luxe proCoverTec© laag is superkrachtig en beschermt de
kozijnen nog beter tegen zon en vuil.
•V
 ormvast
Warmte en kou hebben met proCoverTec© het minste invloed op de kunststof
kozijnen. Dit voorkomt klemmende deuren of ramen.
•V
 ol van kleur – binnen en buiten
Door het unieke systeem krijgt het kozijn aan alle kanten de kleur die u kiest,
inclusief de sponning. Aan de buitenkant rood, maar binnen liever grijs omdat die
beter past bij het interieur? Dat kan, u bepaalt welke combinaties u maakt.

Folie (Renolit cachering) glad of met houtnerf
Deze folie wordt vooral toegepast in de uitvoering met houtnerf, waardoor het
kunststof kozijn een natuurlijke uitstraling krijgt.
•U
 niform met andere bouwproducten
Renolit wordt op diverse andere producten toegepast, zoals gevelbekleding,
voordeurpanelen en dakgoten. Hierdoor krijgt de woning een uniform karakter.

Acrylaat / PMMA toplaag
De acrylaat toplaag wordt middels het coëxtrusie proces homogeen met het
basisprofiel verbonden.
•K
 rasbestendig en minder snel vuil
Door de gladde en keiharde toplaag worden de kozijnen minder snel vuil, het vuil
hecht ook minder en is schoonmaken dus eenvoudig.

Trend/Verdiept (112 mm)
Dit profiel is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Door de dieptewerking blijft het oorspronkelijke karakter behouden of is nieuwbouw in een
vertrouwde stijl mogelijk. De vele basisprofielen geven de mogelijkheid om de
gewenste detailleringen toe te passen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld in de
renovatie kunststof kozijnen toepassen zonder concessies te doen aan de
gewenste uitstraling van het gebouw. Voor nieuwbouw heeft u een enorme
vrijheid in ontwerpen. U kunt kiezen uit alle drie kleursystemen.

Step (112 mm)
Deze profielserie heeft naast de karakter kenmerken van de dieptewerking als
hierboven beschreven, als extra een sprongetje in het profiel. Door dit typerende
sprongetje krijgt het profiel een slanke en moderne uitstraling.
U kunt kiezen uit kleursysteem Renolit cachering (folie) of ColorCoating.
De draaidelen kunnen desgewenst ook met een acrylaat toplaag worden
uitgevoerd.

Cube (112 mm)

City

De Cube profielen van K-vision hebben rechte dagkanten. en de kozijnen in deze
profielserie worden altijd gemaakt met een rechte hoekverbinding (WoodLine®).
De onderdorpel kan naar keuze recht of schuinaflopend worden uitgevoerd. Dit is
ook de profielserie die wordt toegepast bij de City kozijnen. U kunt kiezen uit alle
drie kleursystemen.

Deze kozijnen zijn bijzonder geschikt
voor monumentale gebouwen, land
huizen en boerderijen. City kozijn wordt
gemaakt met het Cube profiel en heeft
door het verspringende bovenlicht de
historische uitstraling van het bestaande
schuifraam. Belangrijk verschil is het
modern draaivalsysteem.

