Fraaie oplossingen
voor elke bouwstijl

www.profikozijnen.nl

Nederland bekijkt kunststof met een kritische blik. En terecht! Want kozijnen en hun afwerking zijn medebepalend voor het aanzicht van
uw woning of bedrijfspand. De povere plastic-look uit de pioniersjaren van de kunststof is absoluut verleden tijd. Dankzij innovatieve
ontwikkelingen op gebied van kwaliteit en uitstraling zijn er even fraaie als solide producten in de markt gezet. Deze zijn perfect af te
stemmen op de stijl van uw woning, van modern design tot nostalgische uitstraling. De mogelijkheden zijn heel divers. Wij vertellen u er
graag méér over.

PROFITEER VAN DE PLUSPUNTEN VAN KUNSTSTOF
• energiebesparend door uitstekende isolatiewaarden
• onderhoudsvriendelijk: nooit meer schilderen!
• lange levensduur en duurzaam
• recyclebaar
• geluidsisolerend
• inbraakwerend
• uiteenlopende types en stijlen
• diverse structuren (waaronder houtnerf)
• breed kleurenpalet
• verkrijgbaar in HVL (HoutVerbinding Look)
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GEHEEL IN STIJL
Heeft uw woning een strak moderne look? Profielsystemen van

En met HVL (HoutVerbinding Look) is de verbinding van houten

Schüco sluiten naadloos aan bij de stijl van uw woning of be-

kozijnen exact geïmiteerd. Verder zijn ramen met roedeverdeling

drijfspand. Afhankelijk van het type kozijn worden deze vlak of

leverbaar. Tel daarbij op de eerder genoemde voordelen van kunst-

verdiept geplaatst. Ook de afwerking wordt afgestemd op de uit-

stof. Kortom: ook voor een historisch pand zijn kunststof kozijnen

straling van het bestaande of nieuwe gebouw.

zeker het overwegen waard. Echter met één uitzondering: voor
Rijksmonumenten is de toepassing van kunststof niet altijd ge-

Ook voor historische panden heeft Schüco een verrassend mooie

oorloofd (dit verschilt per gemeente).

profiellijn. Om het oorspronkelijke karakter van een bouwwerk te
behouden is aandacht voor kleur en uitvoering essentieel. Kunststof kozijnen, voorzien van een vintage houtnerffolie, zijn nauwelijks van traditioneel hout te onderscheiden.

Door Schüco is een groot programma hang- en sluitwerk ontwikkeld.
Vraagt u naar de mogelijkheden: horren, ventilatieroosters, rolluiken, screens.

PROFITEER OOK VAN LIVING, DE LAATSTE INNOVATIE VAN SCHUCO!
Tegenwoordig halen moderne pvc ramen een levensduur van 50 jaar en meer. Dat is goed nieuws, op voorwaarde dat alle individuele
componenten van het raam even lang meegaan. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de raamafdichtingen, aangezien deze een
belangrijke rol spelen in het functiebehoud van het raam. De ramen van Schüco LivIng Variant bieden de beste kwaliteit tot in het
kleinste detail.
EEN GEVOEL VAN GEBORGENHEID
Om u thuis op elk moment goed en geborgen te voelen, loont
het zich in uw eigen veiligheid te investeren. Kozijnen van de
Schüco LivIng Variant zijn uitgerust met ultramodern sluitwerk.
Daarnaast is er ook een optionele uitrusting verkrijgbaar om de
beveiliging van uw huis aan te passen aan uw persoonlijke veiligheidsbehoefte.
UITSTEKENDE ENERGIEBALANS
De warmte blijft binnen, de kou buiten. Zeven kamers in het profiel zorgen voor een thermische isolatie tot op passiefhuisniveau,
wat voordien niet denkbaar was zonder uitvoerige extra maatregelen. Als u uw oude kozijnen vervangt door nieuwe Schüco LivIng
Variant kozijnen, zal uw energiebehoefte aanzienlijk dalen. Dat
betekent niet alleen een lager energieverbruik, maar ook minder
CO2-uitstoot. U bespaart energie en stookkosten en doet tegelijkertijd aan klimaatbescherming. Binnen in het kozijn daalt de

WAAROM KIEZEN VOOR SCHÜCO?
• De technisch doordachte vormgeving van de kozijnen zorgt
voor een goede ontwatering en afdichting tegen vocht en lucht.
• De kunststof profielen zijn intern verstevigd met een stalen
frame. Dat resulteert in stabiele en vormvaste kozijnen.
• Schüco profielen zijn standaard opgebouwd uit vijf isolerende

temperatuur zelfs in de strengste winter niet veel onder de ka-

luchtkamers. De LivIng profielen bestaan uit maar liefst zeven

mertemperatuur. Zo worden tocht en condensatie langdurig effi-

isolerende luchtkamers. Deze slimme constructies zorgen voor

ciënt voorkomen. Bovendien ontsnapt er nagenoeg geen warmte/

uitstekende iso-waarden.

energie via de glaspartij, terwijl er wel waardevolle zonnewarmte
binnenkomt.

• Schüco heeft een nieuwe hoekverbinding geïntroduceerd:
HVL (HoutVerbinding Look). Geen zichtbare diagonale las,
maar een horizontale verbinding met de uitstraling van een

Schüco LivIng variant
zorgt voor een lager
energieverbruik door
de nieuwe zeven luchtkamer techniek.

authentieke houtverbinding. In combinatie met een houtnerffolie
is dit schitterende kunststof product nauwelijks te onderscheiden
van traditioneel hout.
• Voor deuren en ramen past Schüco de nieuwste technieken
toe op gebied van veiligheidsbeslag (Variotec).

BUDGET

DUURZAME OPLOSSING

We beseffen dat met de aanschaf van kunststof kozijnen een behoorlijk bedrag is gemoeid. Ons advies: laat goedkoop geen duurkoop
worden. Kies dus voor kwaliteit. Om deze keuze financieel haalbaar
te maken zijn betrouwbare professionele oplossingen voorhanden.
Desgewenst kan de adviseur van Profi Kozijnen B.V.
u hier meer hierover vertellen.

Voor de productie van houten kozijnen worden bomen gekapt. Bovendien heeft houtwerk regelmatig een nieuwe verflaag nodig. Kunststof
kozijnen daarentegen vragen nauwelijks onderhoud: eens per jaar
reinigen met een sopje. Ze hebben een levensduur van zo’n 50 tot 70
jaar en zijn daarna volledig recyclebaar. Dat maakt kunststof kozijnen
tot een duurzame en milieuvriendelijke oplossing.

KEURMERKEN
De producten van Profi Kozijnen B.V. voldoen aan de hoogste eisen
op gebied van veiligheid en kwaliteit. Daarom zijn onze producten
gecertificeerd met de volgende keurmerken:

Profi Kozijnen BV
staalsteden 14
7547 TA Enschede
T 085 0716330

www.profikozijnen.nl
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