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Kochs K-Vision profielsysteem.
Het veelzijdige Nederlandse kozijnen en deuren profiel.

In geen ander land dan in Nederland worden hoge 
eisen gesteld aan functionaliteit, esthetica en kleur van kunststof kozijnen, ramen en deuren.
Het K-Vision profielsysteem is ontwikkeld speciaal voor deze Nederlandse markt.

Ongeacht of het naar binnen- of buitendraaiende, verdieping hoge of gevelbrede, of afwijkend
vormgegeven elementen betreft. Voor ieder ontwerp kunt U bij ons terecht.

Het kunststofkozijn moet het houten kozijn imiteren.
Ook hiervoor leent het K-Vision profielsysteem zich uitermate goed. 
Vorm van het profiel, houtnerfstructuur 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 zijn de K-Vision profielen ontwikkeld met een 100% loodvrije
stabilisator. 
Daarmee voldoet het K-Vision profiel aan de Europese richtlijnen van 2015 
en wordt ons milieu gespaard.

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 bereiken van Ug(glas)
0,6Wm²/K. Een isolatienorm waarmee U aantoonbaar tientallen euro’s
per maand kunt besparen op uw energie rekening.

Kortom, redenen 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 en deuren,
Binnen of buitendraaiend.

® Buitendraaiende elementen zijn standaard verdiept liggend uitgevoerd. 
Hiermee onderscheid K-Vision zich van traditionele opdek deuren.

® Inbouwdiepte 112mm.

® Leverbaar met aanslag voormontage opstelkozijn of zonder aanslag.

® “ Blinde”  ontwatering.

® Kleurprogramma in talloze UV bestendige renolite structuurfolies.

® Bijzonder goede isolatie.
Standaard Uw(element) 1,3Wm²/K uitgaande van HR++ beglazing.

® Glassponning tot 39mm waarmee superisolerende eCO beglazing 
mogelijk is.

® Vormgeving profiel en hoeklas hout imiterend.

® K-Vision kent een 100% loodvrije stabilisator gebaseerd op een
calcium/zink.
Daarmee voldoet het aan de Europese richtlijnen welke vanaf  2015 
moeten gelden voor gebruik van loodvrije stabilisatoren in kunststof. 
Hiermee besparen we ons leefmilieu zonder enige besparing in
levensduur van Uw kozijn.

® Kochs kozijnen zijn
KOMO en SKG gecertificeerd.
Voorzien van CE- label
Voorzien van Greenline label.

® Kochs is aangesloten bij Rewindo voor terugname en recycling van 
oude profielen.



Kochs ReproLine.
Het contramal kozijnsysteem.

Wanneer U verder wenst te gaan met estheti-
sche aspecten, bieden wij U het Kochs
ReproLine kozijnsysteem.
Gebaseerd op het K-Vision profielsysteem wor-
den de kozijnen uitgevoerd met een rechte
“ gecontramalde”  hoekverbinding.
Een opvallend kenmerk was de 45° hoeklas bij
kunststof kozijnen. 
Kochs is het als een van de eerste gelukt de
uitstraling van houten kozijnen te copieren naar
het kunststof kozijn. 
Deze Kochs Reproline kozijnen in combinatie
met houtnerf structuur folie is het kunststof
kozijn
nauwelijks te onderscheiden van het houten
kozijn.

Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.

Kenmerken:
Alle voordelen van het K-Vision profielsysteem

met als extra.
® Zowel vormgeving van de profielen als de 

lijnen in de hoeken zijn hout imiterend.

® Geen 45° lasnaad meer aan buitenzijde.
® In alle kozijn type leverbaar.

Van raamkozijn, deur tot hefschuifpui. 
Binnen of buitendraaiend.

Kochs Citykozijn.
Het “ historisch”  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 Landhuizen en boerderijwoningen.

De uitstraling van het historische schuifraam in combinatie met modern uitgevoerd draaikiep beslag. Dit wordt
bereikt door gebruik te maken van een speciale tussen dorpel waarmee de vleugel van het bovenlicht verspringt.

De historie waarheidsgetrouw nagebouwd in kunststof.

4



Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.

Kochs Kubus kozijn.
Terug naar de Amsterdamse bouwstijl.
De detaillering van het Kochs Kubus kozijn is volgens de vormgeving van de 
Amsterdamse bouwstijl. Kenmerkend zijn de rechte dagkanten.
Vanwege de detaillering leent het profiel zich prima voor montage achter 
het metselwerk waardoor U nauwelijks of zelfs geen kozijnprofiel meer 
in aanzicht heeft.
Ook geschikt voor die bouwstijl welke een grover kozijnkader wenst. 
Het Kochs Kubus kozijn kan dan normaal op het stelkozijn gemonteerd 
worden
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Voordelen.
® Betere daglicht toetreding bij 

montage achter metselwerk.

® Rechte dagkanten van profiel 
® Standaard voorzien van 

ReproLine 90° hoeklas.
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6

Kochs voordeuren.
Zekerheid, diversiteit en de persoonlijke uitstraling van uw woning.
Uw voordeur geeft een persoonlijk 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 een groot gamma aan kleuren leverbaar, naar wens in 
houtnerf structuur folien. Aangekleed met RVS ornamenten 
een velerlei aan beslag.

Indeling van uw voordeur door middel van stijl en kalf profielen
in de vleugel. Of voorzien van sierpaneel als inzetvulling of 
vleugeloverdekkend. Een speciale techniek waarbij sierpaneel 
over de deurvleugel profielen wordt geplaatst.

Uw voordeur is de toegang tot de woning voor U zelf en uw bezoek.
Voor hen die U liever buiten de deur houdt leveren wij verschillende 
soorten sluitsystemen, naar ieders persoonlijke wens en 
verschillende veiligheid normen.

Kenmerken:
® Alle voordelen van het K-Vision pro-
fielsysteem .

® Al onze deuren zijn voorzien van 
SKG² gecertificeerd beslag.

® Deuren uitgevoerd als Stijlen en 
kalfprofielen welke gemon-
teerd zijn in de vleugel.
Voorzien van sierpaneel als inzetvulling of
vleugeloverdekkend.

® Diversiteit aan dorpels voor ieder situatie.
® Perfecte dichting door aanslag

rondom.

® Kochs kozijnen zijn:
KOMO en SKG gecertificeerd.
SKG gecertificeerd in combinatie 
met dorpel.
Voorzien van CE- label
Voorzien van Greenline label.

® Kochs is aangesloten bij Rewindo 
voor terugname en 
recycling van oude profielen.

Vraag onze speciale
voordeuren brochure.
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Kochs PremieDoor hefschuifdeur.
De verbinding tussen huis en tuin.
Schuifpuien zijn speciaal ontwikkeld om de overgang van woning naar uw tuin zo” open” mogelijk te maken
met behoud van alle veiligheid. Schuifpuien zijn er in twee verschillende
uitvoeringen: kiepschuif puien en hefschuif puien. 
De kiepschuif pui is geschikt voor kleinere afmetingen en heeft als voordeel dat
de vleugel in een kiepstand gezet kan worden. Deze kiepstand voorziet U van
een ventilatie bij slechter weer.

De Kochs PremieDoor hefschuifpui is de koning onder de kozijnen. Geschikt voor
grotere afmetingen.
Leverbaar in 2,3of 4vlaks biedt Kochs voor elke situatie de gepaste oplossing.
Sterk inbraakwerend en zwaar in uitvoering
hiermee bijzonder duurzaam.

De rail van dit schuifsysteem ligt nagenoeg even
hoog als de rest van de binnenvloer, zodat u dus
geen storende drempel heeft bij het naar binnen
of naar buiten gaan.

Een aangename verrassing is de geluidloze en
lichte loop.
Een beweging met de greep en de vleugel tilt
zich omhoog U duwt hem zonder moeite naar de
gewenste openingsstand.
Zowel de schuifkiep pui als de PremieDoor hef-
schuifpui zijn met de ReproLine 90° hoekver-
binding leverbaar.

Kenmerken:
® Diverse uitvoeringen 2, 3 of 4 vlaks
® Low step thermisch onderbroken onderdorpel.
® Eenvoudige en Lichte bediening.
® Kleurprogramma in talloze UV bestendige

renolite structuurfolies.

® Buitenzijde is te voorzien van een aluminium
afdekschaal in gewenste RAL kleur.
Hierdoor perfect te combineren onder serre daken.

® Uittil beveiliging.
® Perfect te combineren met overige Kochs 

profielsystemen zoals K-Vision en Kubus.

® Leverbaar met ReproLine 90° hoekverbinding.
® Kochs kozijnen zijn

KOMO en SKG gecertificeerd.
Voorzien van CE- label
Voorzien van Greenline label.

® Kochs is aangesloten bij Rewindo voor terugname 
en recycling van oude profielen.



Kochs 88plus profielsysteem
® Hoogwaardig profielsysteem.
® Isolatie waarde: Uf(frame) = 1,00 W/m²K

Ug(glas) = 0,6 W/m²K
Uw(window) = 0,82 W/m²K

® 6 kamer profiel.
® Voorzien van staal versterking.
® 3 dichtingen voor optimale water en winddichtheid
® Deuren standaard vleugeloverdekkend uitgevoerd.
® Leverbaar in ieder RAL kleurvariant door middel van

aluminium overzetschaal.

® Leverbaar in talloze UV- bestendige structuur folien.
® eCO profielsysteem kent een 100% loodvrije stabili-

sator gebaseerd op een calcium/zink.
Daarmee voldoet het aan de Europese richtlijnen welke 
vanaf 2015 moeten gelden voor gebruik van loodvrije 
stabilisatoren in kunststof. 

Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.
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Kochs eCO kozijnsystemen
Onze passie voor passief
Kochs wil  graag verder kijken.
Verder kijken in onze toekomst waar tal van vragen liggen omtrent ons milieu.
En juist daar liggen mogelijkheden. Ook op gebied van kozijnen.

Energie besparen, en een verantwoordelijk leefklimaat scheppen. 
Uitdrukkingen waar men dagelijks mee wordt geconfronteerd.
Kochs levert U ook op dit gebied de nieuwste technologie met de eCO passief profielsystemen.
De nieuwste maatstaaf als het gaat om energie efficiënt bouwen zoals LOW- energie huizen, passief huizen
maar ook geschikt voor conventionele nieuwbouw en renovatie.

Een passiefhuis onderscheid zich door 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 als ver-van-mijn-bed.
Echter, realiseer dat energie steeds schaarser wordt en daarmee ook steeds duurder.
In ons omliggende landen wordt al dagelijks op deze wijze gebouwd, van woning tot school.
Ook in Nederland zijn reeds de eerste woningen middels deze techniek verwezenlijkt.
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Kochs eCO1 profielsysteem
® Bijzonder hoogwaardig profielsysteem.
® Isolatie waarde: Uf(frame) = 0,82 W/m²K

Ug(glas) = 0,5 W/m²K
Uw(window) = 0,71 W/m²K

® 6 kamer profiel met polyuretaan isolatoren.
® Kozijn kader voorzien van kunststof versterking

Beglazing verlijmd voor extra stabiliteit.
Bij grotere elementen voorzien van staalversterking in kozijn kader.

® 3 dichtingen voor optimale water en winddichtheid
® Leverbaar in ieder RAL kleurvariant door middel van

aluminium overzetschaal.
Leverbaar in talloze UV- bestendige structuur folien.

® eCO profielsysteem kent een 100% loodvrije stabilisator gebaseerd 
op een calcium/zink.
Daarmee voldoet het aan de Europese richtlijnen welke vanaf  
2015 moeten gelden voor gebruik van loodvrije stabilisatoren in 
kunststof. 

Kochs eCO2 profielsysteem
® Bijzonder hoogwaardig profielsysteem welke volledig is

Gecertificeerd volgens DR. Feist Passiefhuis instituut.

® Isolatie waarde: Uf(frame) = 0,74 W/m²K
Ug(glas) = 0,5 W/m²K
Uw(window) = 0,66 W/m²K

® Ingeschoven neopor isolatoren.
Voorzien van staal versterking.

® 3 dichtingen voor optimale water en winddichtheid.
® Dieper glasinzet voor een verbeterde PSI waarde.
® Leverbaar in ieder RAL kleurvariant door middel van

aluminium overzetschaal.

® eCO profielsysteem kent een 100% loodvrije stabilisator
gebaseerd op een calcium/zink.
Daarmee voldoet het aan de Europese richtlijnen welke vanaf  
2015 moeten gelden voor gebruik van loodvrije stabilisatoren 
in kunststof. 
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Passivhaus geeignete Komponente
für kühl gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2012

Kategorie: Fensterrahmen
Hersteller: Kochs GmbH

52134 Herzogenrath, GERMANY
Produkt: eCO2

Folgende Behaglichkeitskriterien wurden für die

Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Mit Ug = 0,70 W/(m²K) und bei einem Fenstermaß von

1,23 m * 1,48 m ergibt sich:

UW = 0,79 W/(m²K)   �   0,80 W/(m²K)

Einschließlich der Einbauwärmebrücken erfüllt das Fenster

folgende Bedingung, vorausgesetzt der Einbau erfolgt wie im 

Datenblatt angegeben bzw. thermisch gleich- oder höherwertig.

UW,eingebaut    �   0,85 W/(m²K)

Folgende Rahmenkennwerte wurden ermittelt:

Uf-Wert Breite �g fRsi=0,20

[W/(m²K)] [mm] [W/(mK)] [-]

Abstandhalter

Unten 0,74 138 0,030

Seitlich/oben 0,74 138 0,030

*Thermisch weniger hochwertige Abstandhalter, insbesondere 

  solche aus Aluminium, führen zu höheren Wärmeverlusten am

  Glasrand und zu geringeren Temperaturfaktoren.

Weitere Informationen siehe Datenblatt

www.passiv.de

Thermix*

0,78

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist 

64283 Darmstadt

GERMANY

Passivhaus

Effizienzklasse

ZZeerrttiiffiikkaatt�
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Kochs aluminium kozijnen.
Soms moet er gekozen worden voor aluminium profielen als de detaillering heel slank is gewenst of dragende
constructies gewenst zijn. Hier bieden aluminium profielen meer mogelijkheden.
Aluminium is beter geschikt voor grotere oppervlakten, waarbij ook bij grotere afmetingen de profielen slank
blijven.

Aluminium is daarnaast stijlvol, modern en leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Met de nieuwste techniek is ook het aluminium kozijn in hoge isolatiewaardes leverbaar.

Kenmerken:
® Modern.
® Vuilafstotend.
® Solide en lichtgewicht.
® Leverbaar in alle RAL kleuren.
® Diverse mogelijkheden in paniekdeuren

volgens NEN EN179 en NEN EN 1025.

® Aluminium is 100% recyclebaar.

Kochs Aluminium profielserie 065
® Standaard inbouwdiepte van 65mm.

Vlak liggende vleugel bij 65mm inbouwdiepte.

® Uitgevoerd als blok/renovatie profiel 125mm.

® Compleet profielsysteem voor aluminium 
kozijnen en deuren

® Middeldichting profielsysteem

® Vleugel gewichten tot 300kg mogelijk.

® Glasdikte mogelijk van 3 tot 48mm. 

® Isolatie waarde:
Uf(frame) 2,5W/m²K
Isolatie waarde haalbaar tot Uw(window) van 1,2W/m²K
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Kochs Aluminium profielserie 072
® Standaard inbouwdiepte van 77mm.

Vlak liggende vleugel

® Compleet profielsysteem voor aluminium kozijnen en deuren

® Middeldichting profielsysteem

® Glasdikte mogelijk van 3 tot 59mm.

® Isolatie waarde:
Isolatie waarde haalbaar tot Uw(window) van 0,89W/m²K

Kochs Aluminium
hefschuifprofiel 070
Profielsysteem speciaal  ontwikkeld voor hefschuif puien.

® Inbouwdiepte afhankelijk van aantal vleugels 
en gewenste isolatie warde.
Bij 1vleugel inbouwdiepte 125mm
Bij 2vleugels (achter elkaar schuivend) inbouwdiepte 193mm

® Low step dorpel profiel

® Vleugel gewicht tot 300KG mogelijk.

® Glasdikte mogelijk tot 42mm



www.kochs.nl
info@kochs.nl
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Kunststof en aluminium kozijnen


