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Als u zou kunnen kiezen voor mooie, 
onderhoudsarme kozijnen met de 

hoogste isolatiewaarde en een rendabele 
prijs, dan zou de keuze toch niet zo 

moeilijk zijn? 

JK Assist maakt het u gemakkelijk!         

Kunststof kozijnsysteem Kontur 8000 biedt u de 
unieke combinatie van een elegant vormgegeven 

kozijnprofiel van 85 mm bouwdiepte met 3 dichtingen, 
6 isolerende kamers en een vlak of geprofileerd 
raam. De uitgekiende profielopbouw maakt het mogelijk 

zeer grote beglazingsdiktes op te nemen. Hierdoor is 
géén duur Kryptongas nodig, maar kan gebruik worden 
gemaakt van brede glasspouwen met de standaard 
Argon-gasvulling. Daarmee is dit kozijntype nóg beter 
isolerend dan met de gebruikelijke profielen, en vele 
malen beter dan in hout of aluminium, en tegelijk zeer 
concurrerend geprijsd. 

Er wordt een zeer lage Uframe-waarde van 1,0 bereikt. 

Met hoog-isolerend drievoudig isolatieglas met de 
“warme” afstandhouders kan dit kozijnsysteem worden 
toegepast bij de nieuwbouw en renovatie volgens de 
passiefhuis-norm, door de extreem lage Uw-waarde van 
0,76 W/m2K naar Europese norm DIN EN ISO 10077-1.  

 

 

 

 

 

Kontur 8000 wordt geleverd in basiskleur wit en kan met 
diverse fraaie houtnerfkleuren en moderne zand-

structuurkleuren worden uitgevoerd. 

Kijk op www.kunststof-kozijnen.nl voor meer informatie 
over het gehele leveringsprogramma, of bel direct voor 

een vrijblijvende concurrerende prijsopgave. 

JK Assist levert diverse kozijn-systemen, die alle 
speciaal geselecteerd zijn vanwege hun bijzondere 
eigenschappen, zoals isolatiewaarde, vormgeving en 
toepassing van hoogwaardige materialen.   

Met zeer ruime ervaring biedt JK Assist een breed 
scala aan innovatieve kunststof en aluminium 
kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien,          
rechtstreeks van Duitse fabrikanten, aan bouw-vakhandel 
en aannemerij, zowel in aantallen voor grotere 
projecten als enkele stuks. 

Ook schuifpuien en dakvensters tot Uw=0,8 W/m²K 
(passiefhuis) zijn leverbaar. 

TIP: 

Voor tekenaars zijn kozijndetails in CAD (.dwg) beschikbaar. 

 A++ 

Kontur 8000 
hoogisolerend kunststof kozijnsysteem,  

geschikt voor passief bouwen 

 bouwdiepte 85 mm 

 6 kamersysteem 

 3 dichtingen 

 isolerende staalversterking 

 duurzaam - efficiënt 

 extreem energiezuinig 

 diverse houtnerfkleuren 
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met halfverzet raamprofiel met verzet raamprofiel 
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Kontur 8000 
hoogisolerend kunststof kozijnsysteem 

Geschikt voor passief bouwen 

U-waarde in W/m2K 

Uf Ug Uw Uw 

profiel  
 

glas 
tot 

58 mm 

standaard  
afstandhouder  

Ψ=0,07 W/mK 

warme 
afstandhouder  

Ψ=0,04 W/mK 

1,0 1,1 1,24 1,17 

1,0 1,0 1,17 1,10 

1,0 0,9 1,10 1,03 

1,0 0,8 1,04 0,96 

1,0 0,7  0,90 

1,0 0,6  0,83 

1,0 0,5  0,76 

volgens DIN EN ISO 10077-1, referentiegrootte 1230x1480 mm 

Drie dichtingen voor  
optimale warmte- en geluidisolatie 

Grote versterkingskamer voor  
goede statische waarde 

Veilige glasstand van 15mm tot 18mm diepte  
resulteert in verbeterd isothermenverloop en 
lagere U-waarde 

Rechte sponningbodem als  
ideale plaats voor montageschroeven 

13mm  
asmaat 
voor grotere 
inbraakveiligheid 

Optimale isolatie  
door ruime opdek  
van de dichtingen 

8 

Meerkamer-uitvoering van 
kozijn– en raamprofielen  
incl. tussenstijlen voor zeer 
goede warmte-isolerende 
eigenschappen 

Verdekte ontwatering  
onder mogelijk 

85mm bouwdiepte 

Glasdikte tot 58 mm  
maakt zeer hoge isolatiewaarde 
van het glas mogelijk  
zonder dure krypton-gasvulling 

Opnamesponningen  
voor groot aanbod aan  
hulpprofielen 

 bouwdiepte 85 mm 

 6-kamersysteem 

 3 dichtingen 

 grote beglazingsdikte 

 duurzaam - efficiënt 

 extreem energiezuinig 

 diverse houtnerfkleuren 

w w w .passie fhu iskoz i jnen. n l  

© copyright JK Assist 
Technische wijzigingen voorbehouden  

0
7

/2
0

1
5

 

JK Assist  Postbus 27  9422 ZG Smilde  T: 0592-415050  F: 0592-415052  E: info@jkassist.nl 


