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Schüco verdiept (11,2 cm, 5 kamer) profiel CT 70 Accent  

                     
Aanbiedingen prijslijst Deurkozijnen Schüco CT 70 accent verdiept profiel 
Hieronder  kunt u een bestel prijslijst deurkozijnen van het Schüco CT 70 accent verdiept profiel  vinden.   

 

   

 
De Schüco Corona CT 70 raamsystemen leiden de PVC ramen tot een ongeëvenaard hoger niveau. Dit systeem wordt 

gekenmerkt enerzijds door zijn uitstekende thermische isolatie-eigenschappen en anderzijds door zijn uitzonderlijke 

afdichtingen. Eigenschappen en voordelen• Inbouwdiepte van70 mm en 112 mm • 5 kamer profielsysteem met optimale 

isolatiewaarden• Dubbele EPDM-dichting• Vleugelprofielen verkrijgbaar in de stijlen Classic, Rondo, Cava • Glasdiktes tot 

40 mm bij Classic en Rondo, en 52 mm bij Cava • Breed kleurenpalet • Compatibel met alle gebruikelijke beslagsystemen • 

Grote keuze aan toebehoren • In combinatie met de profielcombinatie en beglazing zijn met standaard beglazing Ug =1,1 

W/(m²K)Uw-waarde van 1,3 W/(m²K) mogelijk 

9,1 cm

CT 70 Accent: profiel 9015 CT 70 Accent: profiel 9014CT 70 Accent: profiel 9016 CT 70 Accent: 2x profiel 9014
of 2 x profiel 9015 met afgesneden aanslag
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Hollands verdiept renovatie profiel: het profiel: met dezelfde vertrouwde vormen als houten kozijnen. 

 
Verdiept profiel: ACCENT, CT 70 (5-kamer) (zonder aanslag voor montage / of met aanslag voor montage,: geen meerprijs voor aanslag!) 

Kleur = gebroken wit ral 9001 doorgekleurd/ of wit ral 9016 doorgekleurd 
Kleur kozijn buitenzijde ral ? houtnerf / Kleur draaideel buitenzijde ral ? houtnerf 

HR++ glas u=1,1 (24 dik)  4/16 SS Ar/4T u=1,1 (maximale maatvoering per deel, 1400 x 2400) 
HR++ glas u=1,1 (28 dik) Dikker glas: 6/16 SS Ar/6T u=1,1 (wordt gebruikt voor groter glas  per deel dan, 1400 x 2400 
 

Hieronder  kunt u een bestel prijslijst deurkozijnen van het verdiepte profiel Schüco CT70 Accent vinden.  Zo kunt u heel 

makkelijk uw prijs bepalen : (ps alle maatvoeringen zijn ter prijsbepaling, ieder kozijn wordt tot op de mm nauwkeurig op 

de door u gewenste maat gefabriceerd!) 

-Prijsaanduiding in het zwart,  

Kleur: ral 9016 (wit) doorgekleurd of ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd:  

alle prijzen zijn inclusief BTW 

-Prijsaanduiding in het groen, 

Kleur: ral 9016 (wit) doorgekleurd of ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd: 

Kleur kozijn buitenzijde ral ? houtnerf / Kleur draaideel buitenzijde ral ? houtnerf 

alle prijzen zijn inclusief BTW  

Nu tijdelijk extra lage aanbiedingen! 

Zie de aanbiedingen met extra 

kortingen hieronder: 
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Balkondeuren enkel: breedte van 800 tot 1200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm.,         

Uitvoering: balkondeur (naar buiten draaiend/ of naar binnen draaiend en kiepen), (kozijn rondom) -Alleen handvat binnen   

-rabbat 8275    
-Uitvoering: balkondeur (naar binnen draaiend en kiepen) -Uitvoering: balkondeur (naar buiten draaiend)

     
Nu, tijdelijke aanbiedingen! 

-Naar binnen draaiend en kiepend:  (Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus Activpilot,RC0) 

kleur Ral 9001 (gebroken wit doorgekleurd) of Ral 9016 (wit doorgekleurd) 
zonder borstwering                                          incl. btw 520,-  

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief) incl. btw 670,-   

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf  
zonder borstwering                                           incl. btw 670,-  

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief) incl. btw 880,-  

-Naar buiten draaiend: 

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

zonder borstwering                                           incl. btw  990,-  

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief) incl. btw 1190,-  

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf  
zonder borstwering                                          incl. btw 1140,-  

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief) incl. btw 1290,- 

 
Balkondeuren geld voor de naar binnen draaiende draaikiep uitvoering : 

Standaard geleverd: draaikiep Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus activPilot RC0: De kierstand bestaat uit een hoekoverbrenging 

met een kammetje aan de sluitzijde van het vleugeldeel en in het kader van het kozijndeel. Door de kruk in de 45 gradenstand te bewegen zal de vleugel 

vast staan met een kleine opening (kierstand). Totaal worden er 4 kamstanden geboden die een opening creëren tussen ongeveer 10 en 25 mm.  

Een luchtrooster is in de meeste gevallen dus onnodig.  werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcgubU 

Optie: draaikiep (Schüco handgrepen zilver zonder slot, RC 2+ Winkhaus activPilot Comfort PADK   

Ruimten ventileren bij regen en wind? De woning verlaten terwijl het raam nog geopend is? Behoorlijk riskant – dat wil zeggen, tot op heden. Het 

vernieuwde activPilot Comfort PADK raambeslag zorgt per direct voor een heel ander woongevoel. Want dankzij deze Winkhaus innovatie beschikt het 

raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen draaibaar En kiepbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel 

afstelbaar.  Verse lucht? Zo veilig als wat! activPilot Comfort PADK biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe 

comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd. Bovendien dringt er veel minder lawaai binnen dan bij een raam in de kiepstand. 

Een luchtrooster is dus onnodig. Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0  werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=mGd8MkrFseg 
Winkhaus:http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf   Meerprijzen:  

Optie:-Luchtrooster fitstream: incl. btw € 120,- per meter kozijn. Optie:-Handgreep met slot € 25, per draaikiepraam optie : Comfort PADK € 130,- per draaikiepraam - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcgubU
https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0
https://www.youtube.com/watch?v=mGd8MkrFseg
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf
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Balkondeuren dubbel stulp: breedte van 1400 tot 2200 cm x hoogte 2000 tot 2300 cm.  

Uitvoering: balkondeur (naar buiten draaiend/ of naar binnen draaiend en kiepen), (kozijn rondom) -Alleen handvat binnen    

-rabbat 8275  

-Uitvoering: balkondeur (naar binnen draaiend en kiepen) -Uitvoering: balkondeur (naar buiten draaiend)

 

 

u=1.1
4/16/4

  
Nu, tijdelijke aanbiedingen! 

-Naar binnen draaiend en kiepend:  (Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus Activpilot,RC0) 

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

zonder borstwering                                                  incl. btw  1040,-  

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief )       incl. btw 1240,-   

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf  

zonder borstwering                                                 incl. btw 1170,-  

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief )       incl. btw 1480-  

-Naar buiten draaiend: 

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

zonder borstwering                                                 incl. btw  1590,-  

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief )       incl. btw  1690,-  

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf  

zonder borstwering                                                 incl. btw 1790,-  

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief )       incl. btw 2060,- 

Balkondeuren De naar binnen draaiende draaikiep uitvoering : 

Standaard geleverd: draaikiep Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus activPilot RC0: De kierstand bestaat uit een 

hoekoverbrenging met een kammetje aan de sluitzijde van het vleugeldeel en in het kader van het kozijndeel. Door de kruk in de 45 

gradenstand te bewegen zal de vleugel vast staan met een kleine opening (kierstand). Totaal worden er 4 kamstanden geboden die een 

opening creëren tussen ongeveer 10 en 25 mm.  
Een luchtrooster is in de meeste gevallen dus onnodig.  werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcgubU 

Optie: draaikiep (Schüco handgrepen zilver zonder slot, RC 2+ Winkhaus activPilot Comfort PADK   

Ruimten ventileren bij regen en wind? De woning verlaten terwijl het raam nog geopend is? Behoorlijk riskant – dat wil zeggen, tot op 

heden. Het vernieuwde activPilot Comfort PADK raambeslag zorgt per direct voor een heel ander woongevoel. Want dankzij deze 

Winkhaus innovatie beschikt het raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen draaibaar En kiepbaar, maar tevens met een smalle, 

rondom lopende ventilatiespleet parallel afstelbaar.  Verse lucht? Zo veilig als wat! activPilot Comfort PADK biedt zelfs in de parallelstand 

een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd. Bovendien 

dringt er veel minder lawaai binnen dan bij een raam in de kiepstand. Een luchtrooster is dus onnodig. Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0  

werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=mGd8MkrFseg Winkhaus:http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Meerprijzen 
Optie:-Luchtrooster fitstream: http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf  incl. btw € 120,- per meter kozijn.  

Optie:-Handgreep met slot € 25, per draaikiepraam     

optie : Comfort PADK € 130,- per draaikiepraam -

     

https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcgubU
https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0
https://www.youtube.com/watch?v=mGd8MkrFseg
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf
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Achterdeuren Enkel:  breedte van 800 tot 1200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm. 

Uitvoering: Achterdeur (naar buiten/ binnen draaiend)  

-achterdeur-3 puntslot /Sluithaken/M-2 -handvat binnen/ buiten  met cilinder  

Uitvoering: Achterdeur (naar binnen draaiend) 3 puntslot /Sluithaken/M-2  

-handvat zilver of wit of ral 9001 binnen/ buiten met cilinder, scharnier buiten zilver of wit of ral 9001 

-barrièrevrije met aluminium beklede drempel    

   

                     

- -rabbat     

         

        
Nu, tijdelijke aanbiedingen! 

-Naar buiten/binnen draaiend 

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

zonder borstwering                                           incl. btw  1290,-  

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief) incl. btw  1430,- 

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf  

zonder borstwering                                           incl. btw 1440,-  

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief) incl. btw 1620,- 
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Achterdeuren dubbel stulp: breedte van 1400 tot 2200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm. 

Uitvoering: Achterdeur (naar buiten/ binnen draaiend) (stulp) 

-achterdeur-3 puntslot /Sluithaken/M-2 -handvat binnen/ buiten  met cilinder  

Uitvoering: Achterdeur (naar binnen draaiend) 3 puntslot /Sluithaken/M-2  

-handvat zilver of wit of ral 9001 binnen/ buiten met cilinder, scharnier buiten zilver of wit of ral 9001 

-barrièrevrije met aluminium beklede drempel       

                     

- -rabbat    

      

u=1.1
4/16/4

 
Nu, tijdelijke aanbiedingen! 
Naar buiten/binnen draaiend 
kleur Ral 9001 (gebroken wit doorgekleurd) of Ral 9016 (wit doorgekleurd) 
zonder borstwering                                           incl. btw  2190,-  
Met borstwering (rabbat,plankjes, motief) incl. btw  2480,- 
 
Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf  
zonder borstwering                                           incl. btw 2390,-  
Met borstwering (rabbat,plankjes, motief) incl. btw 2690,- 
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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 

3000

2300

3000

2300

 
-1 x vast – 1x Schuifkiep - Standaard Schüco hendel  binnen (zonder  slot in de hendel zelf  ) zilver of wit of ral 9001, buiten 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/winkhaus%20beslag%20schuifkiep.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_96PGTLo3B8
https://www.youtube.com/watch?v=O0yPXEt3GJA
http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui
http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I
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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. 

 

          

2000

2300

 3000

2300

  
-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 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

http://www.winkhaus.com/nl-nl/raamtechniek/schuifbeslag/duoport/duoport-pas
https://www.youtube.com/watch?v=O6Q0C1eVaGY
http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui
http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I
https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0
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- 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
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prijzen huisdeuren verdiept profiel, Schüco CT 70 Accent  
Uitvoering: voordeur (naar binnen draaiend),, Voordeuren: breedte van 800 tot 1200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm. 

   
 

Enkele prijsaanbiedingen: Pos 1 (1 x ) 1000 x  2400 tekeningen van binnenuit gezien  
(zonder brievenbus=goedkoper!) Over het algemeen geld, hoe meer stijlen en vulling anders dan glas , hoe duurder! 

Huisdeur: verdiept profiel CT-70 Accent: (11,2 cm, 5-kamer) -barrièrevrije met aluminium beklede drempel   

                          VBH 400 mm 45 graden                        
 -5-puntslot M4sluithaken/, buiten duwer standaard,/ buiten RVS 40 cm, € 70,- extra /           brievenbus zilver auto,          Rabbat   

-

RAL 9001 (GEBROKEN WIT) DOORGEKLEURD  OF RAL 9016 (WIT) DOORGEKLEURD 

 

pvc

9,1

14,7

rabbat

7,1

    
   incl.btw € 1890,-         incl.btw € 1790,-       incl.btw € 1790,-      incl.btw € 1890,-          incl.btw € 1890,- 

-RAL 9001 (GEBROKEN WIT) DOORGEKLEURD  OF RAL 9016 (WIT) DOORGEKLEURD - BUITENZIJDE HOUTNERF /KLEUR   

  

facet
glas

incl.btw € 1950,-   incl.btw € 1950,-      incl.btw  € 2090,-  incl.btw € 2090,-  incl.btw € 1850,- incl.btw  € 1890,- 
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Opbouw huis-voordeur: net als bij een houten deur is er de basisdeur: 

 

          
Dit kunt u vullen met, diverse soorten glas, stijlen (planken) , vulling(plaat) met rabbat motief (horiz. Of vert.) of zonder. 
Met barrière vrije drempel! Vrijwel alle normale houten deuren kunnen nagemaakt worden. 
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voordeur:
u kunt uw voordeur vullen met stijlen (horizontaal/verticaal), deze zijn wat betreft aanzicht verge lijkbaar met oude houten planken in 
een houten deur. Deze planken kunnen verschillende aangezichtbreedtes hebben, zie hieronder :

Tussen deze profielen (planken) kunt u het geheel vullen met diverse vullingen, dus: 
-diverse soorten glas, 
-gladde vulling met houtnerf
-of vulling met rabbat (plankjes)-motief met houtnerf
-

De vullingen, glas of pvc zijn inliggend tov de stijlen in de deur. Zie hieronder:

Ook kunt u het glas vullen met roedes tussen het glas en door en door:

vulling

met houtnerf

   
Geef uw voordeur een individuele aanblik. Uw voordeur is meer dan alleen een deur. Het is een persoonlijk punt van 
herkenning, designelement, bescherming en een verbinding tussen uw huis en de buitenwereld tegelijk. Schüco is zich 
hiervan bewust en biedt dan ook een breed spectrum aan mogelijkheden waarmee u uw voordeur in elk opzicht kunt 
aanpassen. Meer dan alleen een doorgang.Kozijnenkoning.nl biedt u alle mogelijkheden waarmee uw voordeur een 
blikvanger wordt. Aantrekkelijke designs, combinaties met zij- of bovenlichten en het toepassen van de juiste verlichting, 
bepalen de sfeer. 
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colorbel ESG 6 / 
Seralit 4/16Ar/4Plth 
24 mm U=0 ral zwart

facet
glas

facet
glas facet

glas

facet
glas

colorbel

colorbel ESG 6 / 
Seralit 4/16Ar/4Plth 
24 mm U=0 ral zwart

melkglas
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facet geslepen
1 cm  glas

  

 
aanbieding: -RAL 9001 (GEBROKEN WIT) DOORGEKLEURD OF RAL 9016 (WIT) DOORGEKLEURD - BUITENZIJDE HOUTNERF /KLEUR

                 

                                                                                                                                                                     

vulling

met houtnerf
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Kleuren Schüco kunststof: = folie/houtnerf prijzen
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Klik deze link hieronder voor: 
Montagemethodes.pdf  
Of kopieer en plak deze url hieronder in uw browser: 
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Handleiding-montage%20met%20en%20zonder%20stelkozijn,-maatvoering,-barrierevrije%20deurdrempels,-
%20afstelling%20deurscharnier,-loshalen%20glaslat%2021-05-15.pdf 

INFO MONTAGE HIERONDER:  

http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Handleiding-montage%20met%20en%20zonder%20stelkozijn,-maatvoering,-barrierevrije%20deurdrempels,-%20afstelling%20deurscharnier,-loshalen%20glaslat%2021-05-15.pdf
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Handleiding-montage%20met%20en%20zonder%20stelkozijn,-maatvoering,-barrierevrije%20deurdrempels,-%20afstelling%20deurscharnier,-loshalen%20glaslat%2021-05-15.pdf
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Handleiding-montage%20met%20en%20zonder%20stelkozijn,-maatvoering,-barrierevrije%20deurdrempels,-%20afstelling%20deurscharnier,-loshalen%20glaslat%2021-05-15.pdf


                                                                                                              22

 
Methode A. Montage kunststof kozijn MET een stelkozijn:  
Het bepalen van de benodigde maat voor uw  nieuwe kunststof kozijnen: 
Stel: Het stenen raamgat is 1000 mm x 1000mm.  
Normale houten kozijnen zitten strak in het raamgat. Bij kunststof kozijnen moet een speling van 0,5 cm rondom zijn voor eventuele 
werking i.v.m. temperatuur verschillen. In dit geval moet…….. 
- DE BUITENMAAT (INCLUSIEF AANSLAG) VAN HET NIEUWE  KUNSTSTOF  KOZIJN MOET DAN 990 MM X 990 MM ZIJN.   
=(1 cm kleiner dus!  Er is dan een halve cm speling rondom, links rechts onder boven!) 
 -DE BINNENMAAT (ZONDER AANSLAG) VAN HET NIEUWE KUNSTSTOF  KOZIJN IS DAN 950 MM X 950 MM. = (2 x aanslag van 2 cm= 4 cm kleiner) 

muur

stelkozijn (houten raamwerk)

speling= 0,5 cm afstandsblokje

muur

=1000

glas

kozijn

kozijn

speling= 0,5 cm

raamgat tussen de muur

 buitenmaat kozijn            = 990
  binnenmaat kozijn           = 950

=binnenmaat kozijn

=buitenmaat kozijn

profiel 9015 met aanslag (2 cm) 

= aanslag= 2 cm

kozijn

u kunt de buitenzijde van dit stelkozijn bewerken met zwarte verf/ menie of i.d.
Ook kunt u deze beplakken (met behulp van blanke siliconen) met b,v. een zwart afdicht rubber.
U trekt vervolgens de aanslag van het kozijn met het afdichtrubber tegen het afgeplakte stelkozijn.
Het geheel is volledig waterdicht en aan de buitenkant perfect afgewerkt 
De speling tussen de aanslag en de muur oogt als een zwarte schaduw en valt weg  .

1000
990

950

 
-DE BUITENKANT BEHOEFT VERDER GEEN VERDERE AFWERKING EN ZIET ER MOOI EN PERFECT UIT

  
Methode B. Montage kunststof kozijn ZONDER een stelkozijn:  
Het bepalen van de benodigde maat voor uw  nieuwe kunststof kozijnen:  
Stel: Het stenen raamgat is 1000 mm x 1000mm.  
Normale houten kozijnen zitten strak in het raamgat. Bij kunststof kozijnen moet een speling van 0,5 cm rondom zijn voor eventuele 
werking i.v.m. temperatuur verschillen. In dit geval moet…….. 
- DE BUITENMAAT VAN HET NIEUWE  KUNSTSTOF  KOZIJN MOET DAN 990 MM X 990 MM ZIJN.   
=(1 cm kleiner dus!  Er is dan een halve cm speling rondom, links rechts onder boven!) 
 -DE BINNENMAAT = GELIJK AAN DE BUITENMAAT 

muur

kozijn

afstandsblokje

muur

muur

kozijn

kozijn

glas

profiel 9014 zonder aanslag

muur

raamgat tussen de muur =1000
buitenmaat kozijn            = 990
binnenmaat kozijn           = 990

speling= 0,5 cmbuitenmaat = binnenmaat kozijn

1000
990

  
-HET GAT TUSSEN DE MUUR EN HET KOZIJN (0,5 CM RONDOM) MOET DICHTGEPURT WORDEN EN AAN DE BUITENKANT AFGEWERKT WORDEN MIDDELS 

COMPRIBAND , KIT ,SILICONE OF IETS DERGELIJKS. 
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