agti®fort brandwerende montagekozijnen
Als enige in Nederland leveren wij een 60 minuten brandwerend houten nastelkozijn
door TNO/Efectis te Rijswijk getest. agti®smart is niet brandwerend verkrijgbaar.

®

agti smart houten binnendeurkozijnen

agti®fort houten montagekozijnen ook voor utiliteitsbouw
Bovendien kunnen de kozijnen, inbraakwerend en/of geluidswerend geleverd
worden.
Een afgelakt montagekozijn toepassen in utiliteitswerken heeft vele voordelen en
komt de kwaliteit van het eindproduct ten goede.
agti® houten montagekozijnen ideaal voor renovatie
Vooral als u in het werk maatverschillen moet
oplossen, laat hout zich makkelijk bewerken.
Uit een vertrouwd huis
agti® binnendeurkozijnen zijn kwaliteitsproducten van
MIJA Binnenkozijnen BV, een gevestigde naam in de wereld van bouw
en hout. De kozijnen worden geproduceerd op een moderne
CNC-gestuurde machinestraat en gelakt op de ultramoderne lakstraat.
De watergedragen UV-lak wordt door de spuitautomaat met
lakterugwininstallatie opgebracht. Vervolgens wordt het wateraandeel in
de microgolftunnel en de warmelucht-tunnels verwijderd.
Tenslotte zorgt de UV-installatie voor de volledige uitharding.
Dit garandeert u een kwalitatief hoogwaardige afwerking.
Per kozijn in onderdelen verpakt
De agti® binnendeurkozijnen worden per kozijn in folie verpakt
en gemerkt.
Dit betekent eenvoudig te transporteren (vooral ook bij verticaal
transport) en volstaan beperkte opslagruimtes.
Gecertificeerd
- De binnendeurkozijnen worden geleverd onder KOMO-keur;
attest-met-productcertificaat nr. 20949.
- Ook kunnen de binnendeurkozijnen met een FSC-keurmerk
geleverd worden.

DE AFGELAKTE “ÉÉN SPARING” OPLOSSING

TYPE AANDUIDING

®

agti smart voor koperskeuze

Andere types op aanvraag.
NORMAAL

NORMAAL-S

NORMAAL-Z

GLASPUI

agti®

Het
smart kozijn is bij uitstek geschikt in het koperskeuze-traject; de
keuze kan zelfs tot het laatste
stadium van de bouw uitgesteld
worden.
Het agti® smart kozijn kan in dezelfde
sparing gemonteerd worden als een
stalen kozijn; dit geldt zowel voor
stomp als voor opdek.
Hierdoor wordt het beheersen van het
koperskeuze-traject eenvoudig.
Tijdens de bouw kunnen standaard
sparingen worden gemaakt, terwijl
de keuze voor hout tot het eind toe
mogelijk blijft.
Het unieke systeem, dat ons kozijn
ook na montage en zelfs nadat de
deur is afgehangen, nastelbaar is,
blijft gehandhaafd.
Er worden geen losse afdeklijsten of
dergelijke toegepast; dit maakt het
bijwerken na montage overbodig.
Het agti® smart kozijn wordt afgelakt
geleverd, voorzien van een
watergedragen UV-lak. Een harde,
slijtvaste laklaag met goede
weerstand tegen vochtopname.

®

agti smart het vervangingskozijn bij uitstek
De keuzemogelijkheid bij het
vervangen van de oude standaard binnendeuren door luxe stijldeuren, wordt
meestal beperkt door de
aanwezigheid van een stalen kozijn,
in stomp of opdek. Het vervangen was
alleen mogelijk met grote
bouwkundige ingrepen, zoals
sparingen aanpassen. Aan een
prachtige nieuwe deur wordt dan
afbreuk gedaan door een oud kozijn,
dat noodgedwongen blijft zitten.
Dit is nu verleden tijd. Het agti® smart
kozijn past in alle gangbare sparingen
voor binnendeurkozijnen. Tevens kan
in dezelfde sparing gewisseld worden
van opdek naar stomp.
Het oude kozijn wordt weggehaald,
het afgelakte agti® smart kozijn wordt
gemonteerd in de aanwezige sparing
en is met het unieke nastelsysteem
passend voor de nieuwe deur.

FLEXI

FLEXI -S

GLASPUI

FLEXI -Z

Technische omschrijving
Wanddiktes
: standaard 70 en 100 mm
(overige maten op aanvraag)
Houtsoorten : grenen, meranti, hardhout, alles gevingerlast/
gelamineerd (in principe foutvrij)
(andere houtsoorten op aanvraag)
Uitvoering
: opdek en stomp
Behandeling : afgelakt met watergedragen lak; dekkend of
transparant
Deurbreedtes : in alle standaardmaten
Deurhoogtes : 2015, 2115 en 2315 mm
(overige maten op aanvraag)
Paumelles
: gaten voorgeboord, paumelles gemonteerd
Scharnieren
: ingekroosd en gemonteerd
Sluitplaten
: ingekroosd en gemonteerd; naar keuze wit
of RVS
Glaslatten
: bij het kozijn verpakt
Verpakking
: in losse onderdelen, per kozijn verpakt en
gemerkt

®

agti smart past perfect bij duurzaam bouwen
Hout is een duurzame, vervangbare
grondstof, met een geringe milieubelasting tijdens zowel de productie als
de gebruiks- en afvalfase.
Door de agti® smart binnendeurkozijnen
te lamineren trekt het hout niet meer
krom, en is er dus minder afval.
Er worden uitsluitend watergedragen
verven en lakken toegepast. Kortom,
agti® smart past optimaal bij de richtlijnen
van duurzaam bouwen.
Kogelpaumelle en sluitplaat voor stomp kozijn

Paumelle en sluitplaat voor opdek kozijn

®

agti smart is snel en eenvoudig te monteren
agti® smart binnendeurkozijnen zijn ontworpen om snel en eenvoudig te monteren. Want de kozijnen hebben een
grotere muuromvatting waardoor voldoende stelmogelijkheden.
agti® smart binnendeurkozijnen zijn eenvoudig te monteren met behulp van pluggen en afstandsschroeven.
Het pas- en armschaven van stompe deuren kan fabrieksmatig en is bij de afmontage niet meer nodig, door de
nastelmogelijkheden van het kozijn.

Verbinding d.m.v. nastelbare afstandschroef

Verbinding bovendorpel normaal kozijn

Verbinding bovendorpel / kalf flexi kozijn

