Systeembeoordeling
KOMO attest Kunststof Gevelelementen

Ons K-VISION systeem is volgens BRL 0703 “Kunststof
Gevelelementen” gecertificeerd. Dit houdt in dat het voldoet aan de
eisen gesteld in het bouwbesluit en de kwaliteitseisen uit de markt.
Met het KOMO-attest voor het K-VISION systeem wordt verklaard
dat K-VISION gevelelementen, mits de verwerkingsvoorschriften in
acht worden genomen, geschikt zijn om te worden toegepast in een
bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit.
Ideaal dus voor de opdrachtgever, aannemer of architect om aan te
kunnen tonen dat K-VISION gevelelementen voldoen aan de hoogste
eisen op het gebied van constructie, isolatie, wind- en waterwering en
meer!
De prestaties van K-VISION kozijnen zijn getest in diverse opstellingen.
Voor de verschillende uitvoeringen- en onderdelen van een kozijn
gelden maximale afmetingen, die in het attest zijn vastgelegd.

profine is ontwikkelaar en producent van het K-VISION systeem.
Dit profielsysteem wordt in Nederland door kozijnfabrikanten tot een
eindproduct verwerkt in de vorm van K-VISION kozijnen, ramen en deuren.

Meer informatie vindt u op k-visionkozijnen.nl

05-2018

Het volledige KOMO attest, met certificaatnummer K87385/01, is op
te vragen via info-nl@profine-group.com, of bel met 0418 651717 voor
meer informatie.
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Kunststof Gevelelementen K-VISION

Profine Nederland bv
VERKLARING VAN KIWA
Dit attest is op basis van BRL is op basis van BRL 0703 "Kunststof Gevelelementen” d.d. 13
december 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 afgegeven conform het KiwaReglement voor Productcertificatie.
De prestaties van kunststof gevelelementen in gevels zijn beoordeeld in relatie tot het
Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat de met deze kunststof gevelelementen samengestelde
bouwdelen voldoen aan de in dit attest opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:
- wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie en
toepassingsvoorwaarden;
- de vervaardiging van kunststof gevelelementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest
vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.
In het kader van dit attest vindt geen controle plaats op de productie van kunststof
gevelelementen, noch op de samenstelling van en/of montage in de gevel.

Luc Leroy
Kiwa

Dit attest is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit attest geldig is.
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Productielocatie
Profine GmbH KBE Fenstersysteme
Motzener Strasse 31 bis 33
12277 BERLIJN
Duitsland
T 0049 30868730

Product is:
eenmalig beoordeeld
op prestatie in de
toepassing
Herbeoordeling
m inimaal elke 5 jaar

