ENKHUIZEN
Naast SCHUCO en GEALAN nu ook K-VISION
in ons leveringsprogramma!

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 proﬁel
• Voor meer lichtinval

Neem voor
meer informatie
vrijblijvend contact
met ons op.

ENKHUIZEN | T 06 26 82 31 28 | E info@geja-kozijnen.nl

Als je houten kozijnen vervangt, doe het dan goed
Als je houten kozijnen vervangt, doe het dan goed

Fraai verspringend — CITY
Vierkant de beste — CUBE
De City serie heeft alle voordelen van de Cube serie
De Cube serie heeft de exacte vorm van een houten
Vierkant de beste — CUBE®
Fraai verspringend — CITY®
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Vanzelfsprekend standaard in alle series van K-VISION Beste vormgeving, toepasbaar in nieuwbouw en renovatie, compleet met alle accesso

