Inbraakwerendheid
KOMO attest Inbraakwerendheid

Ons K-VISION profielsysteem is SKG** gecertificeerd, wat
inhoudt dat het voldoet aan de strenge eisen op het gebied van
inbraakwerendheid uit het bouwbesluit. Met deze certificering,
vastgelegd in een KOMO attest, voldoen inbraakwerende K-VISION
kozijnen eveneens aan het politiekeurmerk veilig wonen (PKVW).
Een inbraakwerend K-VISION kozijn dient aan een aantal voorwaarden
te voldoen, zoals vastgelegd in het bouwbesluit en verder
gespecificeerd in het KOMO-attest. Belangrijke aandachtspunten
hierbij zijn:

• Draaiende delen dienen in de meeste gevallen afsluitbaar te zijn
(bijvoorbeeld door middel van een sleutel).

• Toegepast glas dient te voldoen aan de NEN5096; doorgaans is
standaard meerbladig isolatieglas voldoende.

• Er dient SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk toegepast te worden.

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 SKGIKOB.010070,
is op te vragen via info-nl@profine-group.com, of bel met 0418 651717
voor meer informatie over wanneer en hoe inbraakwerende kozijnen
toegepast worden.
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Inbraakwerendheid van
Profine Nederland
gevelelementen van kunststof uit het Profine K-VISION
76 mm./120 mm. systeem
Verklaring van SKG-IKOB
Dit attest is op basis van BRL 0703: 13-12-2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 afgegeven conform het
vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.
SKG-IKOB verklaart dat de gevelelementen uit bovengenoemd systeem prestaties leveren die in dit attest zijn
beschreven, mits:
!
wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s);
!
de vervaardiging en montage van de gevelelementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde
voorschriften en/of verwerkingsmethoden.
SKG-IKOB verklaart dat met in achtneming van bovenstaande de gevelelementen in hun toepassingen voldoen aan
de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op blad 2 van deze kwaliteitsverklaring.
SKG-IKOB verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de gevelelementen, noch op de
montage in bouwwerken.
Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van dit attest worden
geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Dit attest bestaat uit 30 bladzijden.

Bouwbesluit

Product is:
Eenmalig beoordeeld
op prestatie in de
toepassing.
Herbeoordeling
minimaal elke 5 jaar

