
PVC Klikkozijnen



Sterk door het  
aluminium kliksysteem

De PVC-kozijnen onderscheiden zich 
door het sterke aluminium kliksysteem. 
Het kozijn bestaat uit een buitenkozijn 
en een contraprofiel dat middels klem-
lijsten strak in elkaar klikt. De ramen zijn 
leverbaar voor een wanddikte van 40 
tot 200 mm dik. Optioneel kan er een 
rubber toegevoegd worden voor een 
perfecte afdichting.

Perfect voor  
binnen en buiten

De kozijnen kunnen toegepast worden 
in zowel tijdelijk als de permanente 
bouw. Door de kunststof binnen- en 
buitenkant is het raam bestand tegen 
chemicaliën, schimmels en amoniak. 
Dit zorgt tevens voor jarenlang onder-
houdsvrij gebruik voor zowel binnen- 
als buitengebruik. 



Geschikt voor elke toepassing

Afmetingen & uitvoeringen

De PVC klikkozijnen zijn standaard uitgevoerd in wit, ech-
ter zijn er veel mogelijkheden om het venster af te werken        
zodat het voor elk project geschikt is. Zo kunnen de kozijnen 
in alle afmetingen geleverd worden. Eventueel is het hierin           
mogelijk om met tussenstijlen het glas op te delen in meer-
dere vlakken. De PVC kozijnen zijn beschikbaar in horizon-
tale en verticale schuiframen, draai-, kiep-, draai/kiep-, vast-  
en klapramen. Bij een venster dat in meerdere glasvlakken 
is opgedeeld kan iedere uitvoering gecombineerd worden. 

Kleur & structuur

De PVC kozijnen zijn uitvoerbaar in een breed scala aan 
RAL-kleuren. Hierbij is het zelfs optioneel om de kleur aan 
de buitenkant af te laten wijken van de binnenkleur. Om het 
project compleet te maken, kan het venster afgewerkt wor-
den met diverse structuren.

PVC klikkozijnen

Beglazing

Ook in de beglazing van het raam zijn er veel mogelijkheden. 
Zo is het geen probleem om het venster uit te voeren met 
onder andere HR, HR+, stopsol of veiligheidsglas. Bij grote 
vensters wordt het glas apart geleverd wat de montage nog 
eenvoudiger maakt. 

Toevoegingen

Naast de eindeloze opties die hierboven omschreven staan 
is het ook nog mogelijk om het venster uit te voeren met di-
verse luchtroosters en rolluiken. Elk venster kan zó gemaakt 
worden dat het voor ieder project geschikt is.

Toepassingsgebied

•	 Unitbouw

•	 Permanente bouw

•	 Semi-permanente bouw

•	 Kantoren 

•	 Koelcellen 

•	 Systeembouw 

•	 Stallen 

•	 Bouwwagens

•	 Schaftketen 

•	 Garages

•	 Toiletwagens
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