
                                1            Prijzen schuifdeuren- Schüco CT 70 Accent (11,2 cm) verdiept profiel  

                                                                                            
 

Schuifsysteem Schuifkiep : Schüco CT 70: Systeem naar binnen schuivend en kiepend PASK  

(-met dwangsturing duoPort SK 160 Z)   
Kozijn rondom / Maximale maat 3000 x 2300 
- hendel  binnen zilver of wit of ral 9001, met of zonder  slot buiten greep

 
info:PDF Schuifkiep PASK Winkhaus beslag schuifkiep: http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/winkhaus%20beslag%20schuifkiep.pdf 
info: Youtube Schuifkiep: https://www.youtube.com/watch?v=_96PGTLo3B8 /  

                                                               https://www.youtube.com/watch?v=O0yPXEt3GJA     

info: Kozijnenkoning info 3 types schuifdeuren http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui  
info: Schüco downloadpagina info 3 types schuifdeuren: http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I
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-1 x vast – 1x Schuifkiep - Standaard Schüco hendel  binnen (zonder  slot in de hendel zelf  ) zilver of wit of ral 9001, buiten greep 

Nu, tijdelijke aanbiedingen! 
Naar binnen schuivend en kiepend 

kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd  

2000 x 2300 Incl btw €  1590 

3000 x 2300 Incl btw €  1760 

Buitenzijde kozijn en schuifdeel houtnerf 

2000 x 2300 Incl btw  € 1840 

3000 x 2300 Incl btw  € 1990
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                                           2               Prijzen schuifdeuren- Schüco CT 70 Accent (11,2 cm) verdiept profiel 

                                                                                           

 

Schuifsysteem DuoPortPAS : Schüco CT 70: Systeem naar binnen schuivend PAS  

Kozijn rondom / Maximale maat 3000 x 2300  

- hendel  binnen zilver of wit of ral 9001, met of zonder  slot buiten greep

 
info:PDF Winkhaus beslag Duoport  PAS  http://www.winkhaus.com/nl-nl/raamtechniek/schuifbeslag/duoport/duoport-pas  

info: Youtube DuoPortPAS  :https://www.youtube.com/watch?v=O6Q0C1eVaGY  

info: Kozijnenkoning info 3 types schuifdeuren http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui  

info: Schüco downloadpagina info 3 types schuifdeuren: http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I 

 
info: Het heeft de mogelijkheid van een parallelle ventilatiestand vergelijkbaar met het Draaikiep Winkhaus activPilot + Comfort PADK  + 

RC 2 info: Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0  Met Winkhaus duoPortPAS beschikt het raam over een derde dimensie. Het is 

nu niet alleen schuifbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel afstelbaar.  Verse lucht? Zo veilig als wat! 

duoPortPAS biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe comfortklasse. Tocht en dichtslaande 

ramen zijn voorgoed verledentijd. 
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-1 x vast – 1x Schuif met parallelstand  - Standaard Schüco hendel  binnen (zonder  slot in de hendel zelf  ) zilver of wit of ral 9001, greep 

buiten 

Nu, tijdelijke aanbiedingen! 
Naar binnen schuivend en kiepend 

kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd  

2000 x 2300 Incl btw €  1590 

3000 x 2300 Incl btw €  1760 

Buitenzijde kozijn en schuifdeel houtnerf 

2000 x 2300 Incl btw  € 1840 

3000 x 2300 Incl btw  € 1990
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http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I
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                                            3                   Prijzen schuifdeuren- Schüco HS (16,7 cm) 

  

- Hefschuif Schüco CT-70 HS EASYSLIDE:  profiel dikte 16,7 cm:  

VOORDELEN Mogelijkheid tot: barrière-vrije drempel (rolstoelgebruik)en grotere constructies dan 3000 x 2300

  
info:PDF Easyslide HS CT 70  https://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Systeem%20Schuco%20hefschuif%20CT%2070%20HS%20(2).pdf  

info: Youtube Easyslide HS CT 70: https://www.youtube.com/watch?v=BEKNDq8fm4U 

info: Kozijnenkoning info 3 types schuifdeuren http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui  

info: Schüco downloadpagina info 3 types schuifdeuren: http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I 
Met glas U=1.1, hr ++, 4-16 argon-4 of grotere maten U=1.1, hr ++, 6-16 argon-6 

hendel  binnen (zonder slot), buiten greep buiten/ -RC0 beslag  

   
Nu, tijdelijke aanbiedingen! Schuivend 

2000 x 2300 Incl btw €  2530  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
2000 x 2300 Incl btw €  2700  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf 

2400 x 2300 Incl btw €  2700  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
2400 x 2300 Incl btw €  2880  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf 

2800 x 2300 Incl btw €  2840  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
2800 x 2300 Incl btw €  3070  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf 

3200 x 2300 Incl btw € 3070   glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
3200 x 2300 Incl btw € 3250  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf 

3700 x 2300 Incl btw € 3510  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
3700 x 2400 Incl btw € 3720  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf 

4300 x 2300 Incl btw € 3820  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
4300 x 2300 Incl btw € 4040  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf 

4800 x 2300 Incl btw € 4080  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
5300 x 2300 Incl btw € 4560  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
4300 x 2300 Incl btw € 4730  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    

 (- Eventueel RC2 beslag meerprijs, € 230,-) 

   

https://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Systeem%20Schuco%20hefschuif%20CT%2070%20HS%20(2).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BEKNDq8fm4U
http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui
http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I


                                                                                                              4 

Kleuren Schüco kunststof: = folie/houtnerf prijzen
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