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Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.

Kochs K-Vision profielsysteem.
Het veelzijdige Nederlandse kozijnen en deuren profiel.
In geen ander Europees land dan in Nederland worden zulke hoge
eisen gesteld aan functionaliteit, esthetica en kleur van kunststof
kozijnen, ramen en deuren.
Ongeacht of het een naar binnen- of buitendraaiend raam betreft,
verdieping hoge of gevelbrede elementen of afwijkende inbouwsituaties.
Voor ieder ontwerp kunt U bij ons terecht.
Het kunststof kozijn moet het houten kozijn imiteren.
Ook hiervoor leent het K-Vision profielsysteem zich uitermate goed.
Vorm van het profiel, houtnerf structuur decor maar ook de hoekverbinding.
Het Kochs kunststof K-Vision Kozijn voldoet hier geheel aan.
Schilderen is niet meer nodig.
Het Kochs K-Vision kozijn is immers onderhoudsarm.
Daarnaast is het profielsysteem volledig lood en cadmium vrij uitgevoerd
waardoor ons milieu gespaard wordt.
Wanneer U ook uw portemonnee in de toekomst wilt sparen kunt
U de stap maken naar de eCO beglazing.
Met deze beglazing kunt U een isolatie waarde van Ug 0.6 bereiken.
Een isolatie norm waarmee U aantoonbaar tientallen euro s kunt besparen
op uw energie rekening.
Kortom, reden genoeg om met ons verder te praten over de mogelijkheden
van Kochs kozijnen in uw woning.
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Kenmerken:
® Compleet profielsysteem voor kunststof kozijnen,
binnen of buitendraaiend. Buitendraaiend verdiept liggend.
® Hoekige “houtlook” vorm.
Gebaseerd op de typische Nederlandse bouwstijl.
® “Blinde” ontwatering.
® Kozijnen leverbaar in talloze UV-bestendige
renolite structuurfolie of acrylaat (PMMA) toplaag.
® Bijzonder goede isolatie. U-waarde vanaf 1.3W/m2k
mogelijk. CO2 besparing voor ons leefmilieu.
® Glassponning mogelijk tot 39mm waarmee
superisolerende eCO-beglazing mogelijk is.
eCO beglazing Ug= 0.6W/mK
® Valraam imitatie “City-kozijn”. Uitvoering draaikiep kozijn
met het uiterlijk van het historische schuifraam.
® K-vision is 100% lood en cadmium vrij.
Speciaal voor
- Ons leefmilieu.
- Levensduur van uw kozijn.

® Kochs kozijnen zijn KOMO en SKG
gecertificeerd. Voorzien van CE- label.
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Kochs ReproLine.
Het contramal kozijnsysteem.
Wanneer U verder wenst te gaan met esthetische
aspecten, bieden wij U het Kochs ReproLine
kozijnsysteem. Gebaseerd op het K-vision profielsysteem worden deze kozijnen uitgevoerd met
een rechte “gecontramalde” hoekverbinding.
Hierdoor oogt het kozijn volledig als het houten
kozijn.
Deze speciale kozijntechniek wordt door Kochs als
een van de weinige producenten aan U aangeboden.

Kenmerken:
® Zowel vormgeving van de profielen als de lijnen in de
hoeken zijn hout imiterend.
® Geen 45° lasnaden meer aan buitenzijde.
® In alle kozijn type en uitvoeringen leverbaar.
Van raamkozijn, deur tot hefschuifpui.
® Kochs kozijnen zijn KOMO en SKG gecertificeerd.
Voorzien van CE- label.

Kochs Citykozijn.
Het “historische”
kunststof kozijn.
De historie komt niet meer terug.
Wel het historische verticale schuifraam.
Wat zo typerend was voor de oude gevels in
binnensteden. Maar ook voor onze typische
Nederlandse boerderijwoningen.
Het verticale schuifraam met contragewichten
in de zijstijlen.
Ook dit kozijn kan weer.
Uitgevoerd met draaikiep beslag van deze tijd.
Met het Kochs City kozijn kunnen wij dit
waarheidsgetrouw nabouwen, maar dan in
onderhoudsvrij kunststof.
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Kochs voordeuren
Zekerheid, diversiteit en de persoonlijke uitstraling van uw woning.
Uw voordeur geeft het persoonlijke accent en uitstraling aan uw woning.
Ook al lijken in een straat alle huizen gelijk, ieder huis krijgt zijn uitstraling
met een unieke voordeur.
Van klassiek tot ultra modern.
Van landelijk tot retro.
In divers groot gamma aan kleuren leverbaar, naar wens voorzien van
houtnerf decor.
Aangekleed met RVS ornamenten en velerlei soort sierbeslag.
Uiteraard zijn deuren ook in de ReproLine hoekverbinding uitvoerbaar door ons.
Uw voordeur is de toegang tot de woning voor U zelf, uw bezoek maar helaas
ook voor hen die U liever buiten de deur houdt.
Hiervoor leveren wij verschillende soorten sluitsystemen, naar ieders persoonlijke
wens en verschillende veiligheidsnormen.

Kenmerken:
® Al onze deuren zijn voorzien van SKG2 gekeurd
veiligheidsbeslag.
® Deurpanelen vleugel overdekkend uitvoerbaar met
kunststof of aluminium panelen.
® Perfecte tochtdichting door aanslag rondom.
® Diversiteit aan dorpels voor iedere situatie.
® K-vision is 100% lood en cadmium vrij.
Speciaal voor
- Ons leefmilieu.
- Levensduur van uw kozijn.

® Kochs kozijnen zijn KOMO en SKG gecertificeerd
Voorzien van CE- Label.
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Kochs PremieDoor Hefschuifdeur
De verbinding tussen huis en tuin.
De hefschuifpui is de koning onder de kozijnen.
Sterk inbraakwerend en zwaar in uitvoering dus hierdoor
bijzonder duurzaam.
Een aangename verrassing is de geluidloze en lichte loop.
Een beweging met de greep en de deurvleugel tilt zich omhoog
U duwt hem zonder moeite naar de gewenstte openingsstand.
Standaard zijn onze hefschuifpuien uitgevoerd met een LOW-step
thermisch onderbroken aluminium onderdorpel.
Leverbaar in diverse varianten van 2 tot 4 delig biedt Kochs voor
elke situatie de gepaste oplossing.
PremieDoor hefschuifpuien zijn speciaal ontwikkeld om de
overgang van woning naar tuin zo “open” mogelijk te maken
met behoud van alle veiligheid.
Wanneer U kiest voor kozijnen in de ReproLine hoekverbinding is
ook de hefschuifpui in deze uitvoering leverbaar.

Kenmerken:
®
®
®
®
®
®

Diverse uitvoeringen mogelijk 2, 3 of 4 delig.
LOW step thermisch onderbroken onderdorpel.
Eenvoudige en lichte beweging.
Diverse bediening en afsluitmogelijkheden.
Uitgebreid kleuren programma.
Buitenzijde is te voorzien van een aluminium
afdekschaal in gewenste RAL kleur.
Hierdoor perfect in te passen onder serres.
® Uittil beveiliging op deuren.
® Perfect te combinerene met het K-Vision profielsysteem
voor kozijnen en deuren.
® PremieDoor hefschuifprofiel is 100% lood en cadmium vrij.
Speciaal voor
- Ons leefmilieu.
- Levensduur van uw kozijn.

® Kochs hefschuifpuien zijn KOMO en SKG gecertificeerd.
Voorzien van CE- Label.
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Kochs eCO1 en eCO2 Passiefhuis kozijn.
Kunststof profiel voor de Low- energie en passieve bouw.
Hiermee willen wij U graag laten zien dat Kochs vooruit kijkt en ook in de toekomst voor U kan klaarstaan.

Energie besparen en een verantwoord leefklimaat scheppen.
Uitdrukkingen waar men dagelijks mee wordt geconfronteerd.
Kochs levert U ook op dit gebied de nieuwste technologie
met de eCO1 en eCO2 passief profielsystemen.
De nieuwste maatstaaf als het gaat voor energie
efficiënt bouwen zoals LOW energie huizen en passief huizen.
Maar ook geschikt voor conventionele nieuwbouw en renovatie.
Een passiefhuis onderscheid zich door een extreem
laag energieverbruik. Door speciale technieken en materialen
welke in deze woningen gebruikt worden komt men tot een
zeer hoge isolatie waarde.
Velen zullen deze bouwtechniek nog beoordelen op een
ver-van-mijn-bedshow. Echter, realiseert U zich dat energie
steeds schaarser wordt en daarmee ook steeds duurder.
In ons omliggende landen wordt er al dagelijks op deze wijze
gebouwd, van woning tot school. Ook in Nederland zijn

Passivhaus
Institut
Dr. Wolfgang Feist
Rheinstraße 44/46
D-64283 Darmstadt

Zertifikat
gültig bis 31.12.2010

reeds de eerste huizen middels deze techniek verwezenlijkt.

Passivhaus
geeignete
Komponente:

Fensterrahmen

Hersteller:

Kochs GmbH, D-52134 Herzogenrath

Produktname: eCO2
Folgende Kriterien wurden für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:
Passivhaus-Behaglichkeitskriterium:
Unter Standardbedingungen (Verglasung mit Ug = 0,7 W/(m²K), Fensterbreite 1,23 m, Fensterhöhe 1,48 m)
erfüllt der Fenster-U-Wert die Bedingung:

Uw = 0,79

0,80 W/(m²K) mit Thermix

Rahmenkennwerte:
Passivhaus
Institut
Dr. Wolfgang Feist
Rheinstraße 44/46
D-64283 Darmstadt

Zertifikat
gültig bis 31.12.2010

Passivhaus
geeignete
Komponente:

PHI

Rahmen

unten und seitl./oben

Abstandhalter

Thermix

Uf [W/(m²K)]
Breite [mm]

0,74
138

Ψg [W/(mK)]

0,030

Passivhaus spezifische Auflagen:
Die Passivhauseignung wurde nur mit dem o.g. Abstandhalter geprüft; andere Abstandhalter,
vor allem solche aus Aluminium, führen zu wesentlich höheren Wärmeverlusten.

Fensterrahmen

Passivhaus-Einbausituationen:

Hersteller:

Kochs GmbH, D-52134 Herzogenrath

Einschließlich Einbauwärmebrücken erfüllt das Fenster

Produktname: eCO2

Uw,eingebaut

0,85 W/(m²K),

wenn die in der Anlage dokumentierten Einbaudetails des Fensters in Passivhaus geeignete Wandaufbauten
(Wärmedämmverbundsystem, Holzbaufassade und Betonschalungsstein) eingehalten werden.

Folgende Kriterien wurden für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:
Passivhaus-Behaglichkeitskriterium:

Das Zertifikat ist wie folgt zu verwenden:

Unter Standardbedingungen (Verglasung mit Ug = 0,7 W/(m²K), Fensterbreite 1,23 m, Fensterhöhe 1,48 m)
erfüllt der Fenster-U-Wert die Bedingung:

Uw = 0,79

PASSIV
HAUS
geeignete
KOMPONENTE

0,80 W/(m²K) mit Thermix

Rahmenkennwerte:
Rahmen

unten und seitl./oben

Abstandhalter

Thermix

Uf [W/(m²K)]
Breite [mm]

0,74
138

Ψg [W/(mK)]

0,030

Dr. Wolfgang Feist

Fensterrahmen:
Uf = 0,74 W/(m²K)
Ψg = 0,030 W/(mK)
Breite = 138 mm

Passivhaus spezifische Auflagen:
Die Passivhauseignung wurde nur mit dem o.g. Abstandhalter geprüft; andere Abstandhalter,
vor allem solche aus Aluminium, führen zu wesentlich höheren Wärmeverlusten.

Passivhaus-Einbausituationen:
Einschließlich Einbauwärmebrücken erfüllt das Fenster

Uw,eingebaut

0,85 W/(m²K),

wenn die in der Anlage dokumentierten Einbaudetails des Fensters in Passivhaus geeignete Wandaufbauten
(Wärmedämmverbundsystem, Holzbaufassade und Betonschalungsstein) eingehalten werden.

Das Zertifikat ist wie folgt zu verwenden:

PASSIV
HAUS
geeignete
KOMPONENTE
Dr. Wolfgang Feist

Fensterrahmen:
Uf = 0,74 W/(m²K)
Ψg = 0,030 W/(mK)
Breite = 138 mm

Kenmerken eCO1
® Bijzonder hoge isolatie waarde
Uf = 0,89W/m²K
Ug = 0,5 W/m²K
Uw = 0,71W/m²K
® Uitgebreid kleuren programma
Leverbaar in talloze RAL kleurvarianten
dmv. aluminium overzetschaal.
Leverbaar in talloze UV- bestendige
renolite structuurfolie.
® Eco1 passiefprofiel is 100% lood en cadmiumvrij

Kenmerken eCO2
® Bijzonder hoogwaardig profielsysteem welke
gecertificeerd is volgens het “Passiefhuis”
instituut
® Bijzonder hoge isolatie waarde
Uf = 0,74W/m²K
Ug = 0,5 W/m²K
Uw = 0,66W/m²K
® Leverbaar in talloze RAL kleurvarianten
dmv. aluminium overzetschaal.
® Eco2 passiefprofiel is 100% lood
en cadmiumvrij.
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