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DE VERBINDING TUSSEN 
HUIS EN TUIN
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Waar begint het buitenleven, stopt het binnenleven - 
en omgedraaid?
Met de KOCHS Hefschuifpui PremiDoor88  verdwijnt 
deze overgang heel bewust. Het verschaft U de 
mooiste verbinding tussen Uw huis en tuin. Onaf-
hankelijk van het weer creeert U zo meer woon en 
leefruimte. 

KOCHS PremiDoor88 is een echt Premiumproduct. 
Het kozijn valt op door het slanke lijnenpatroon, de 
tijdloze uitstraling en natuurlijk het technische ken-
merk: De beste zijn in warmte - en geluidsisolatie, 
stabiliteit en afdichting is net zo vanzelfsprekend als 
een groot bedieningscomfort.

// AFMETINGEN

• Ongewone vleugel grootte tot 3000mm breedte en 2500mm hoogte

// ENERGIEZUINIG EN WARMTE ISOLEREND

• Uitstekende warmte isolatie met thermisch onderbroken dorpel
met optimale Isothermenverloop

• Gebruik van zonne-energie door grote glasoppervlakten

// ZEKERHEID EN LEEFKLIMAAT

• Inbraak werend beslag en veiligheidsglas tot weerstandsklasse
RC2 (WK2)

• Diverse ventilatiemogelijkheden voor een behaaglijk leefklimaat
• Minder validen vriendelijk, omdat de onderdorpel verzonken kan

worden in de vloer

// GELUIDSISOLATIE EN BEDIENINGSCOMFORT

• Mogelijkheid tot het inzetten van geluidsisolerend glas dat aan
alle eisen voldoet 

• Een geluidloze en lichte loop van de vleugel
• Weersbestendige oppervlakten, duurzaam en eenvoudig te reinigen

// ONTWERP EN DUURZAAMHEID

• Slanke, elegante profielen voor grote glasoppervlakten
• Groot kleuren scala in talloze UV bestendige renolite structuurfolies

of aluminium overzetschaal in ieder gewenste RAL kleurvariant
• Het weglaten van lood als stabilisator van het kunststof om daarentegen 

gebruik te maken van een milieu vriendelijke calcium-zink-stabilisator

2 delig element met 
hef schuifpui en vaste 
beglazing

2 delig element met 
2 hef schuifvleugels

3 delig element met 2 hef schuifvleugels 
en vaste beglazing

4 delig element met 2 stolp schuivende hef 
schuifvleugels en 2 vaste beglazingen

4 delig element met
4 hef schuifvleugels

KOCHS®, Uw partner voor ramen en deuren, Am Boscheler Berg 5, D-52134 Herzogenrath-Merkstein, www.kochs.de


