=Standaard geleverd beslag:

-Schüco handgrepen zonder slot, Winkhaus Activpilot,RC0 =
: De extra kierstanden bestaan 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!
Youtube: werking greep:

https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcgubU

Winkhaus:

http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/winkhaus%20beslag%20draaikiep_DE.pdf

Eventuele Meerprijzen:
-Handgreep met slot
-Luchtrooster fitstream: http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf
Eventuele Meerprijzen Raambeslag:
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Meerprijs incl. btw = € 25,Meerprijs incl. btw = € 120,- per meter kozijn

Winkhaus Select (onzichtbaar beslag),
Met activPilot Select biedt Winkhaus een volledig verborgen draai-kiep-beslag waarbij het optische voordeel van de onzichtbaarheid ook
realiseerbaar is bij ramen en deuren met hoge gewichten tot 150 kg.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zbSMjEc_j6M Winkhaus: http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Select-PVC-NL.pdf
Onzichtbaar beslag!
Meerprijs incl. btw = € 35,-p/ draai/kiepraam
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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.
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
Een luchtrooster is dus onnodig!
Meerprijs incl. btw = €130,-p/ draai/kiepraam
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-toelichting RC: In de bouw gelden meestal de volgende bouweisen:

-voor alle renovatie projecten: RC 0= voor zowel onder als bovenverdieping.
-Alleen voor nieuwbouw na 2009 ! :
RC0= voor alle bovenverdiepingen en RC 2 = op de onderste etage).
-Eventuele meerprijs RC 1(=ook handgrepen met slot) (RC 1)
Meerprijs incl. btw= € 45,- p/draai/kiepraam
-Eventuele meerprijs RC 2(=ook handgrepen met slot) (RC 2)
Meerprijs incl. btw= € 75,-p/ draai/kiepraam)
-Eventuele meerprijs voor RC2 beslag hefschuif systeem
Meerprijs incl. btw= € 225,-

