100% Circulair
Zicht op een betere wereld

•
•
•
•

100% gerecycled kunststof

•

Voorzien van kleursysteem
proCoverTec

Levenscyclus 500 jaar
Op projectbasis beschikbaar
Geschikt voor renovatie &
nieuwbouw

Kiwa Covenant Circulair Ondernemen
profine heeft als allereerste systeemleverancier het Kiwa Covenant Circulair
Ondernemen in ontvangst mogen nemen.
Kiwa heeft alle processen beoordeeld en
vastgesteld dat profine
met
het
kunststof
K-VISION profielsysteem
een circulaire werkwijze
hanteert. Een keuze voor
profine en K-VISION is
hiermee een bewezen
CIRCULAIR
ONDERNEMEN circulaire keuze.

K-VISION introduceert 100% circulair kozijn
Het is profine als eerste in de markt, na uitvoerig research en testen, gelukt een
100% circulair kunststof kozijn met hoogwaardige eigenschappen zoals een hoge
isolatiewaarde en lange levensduur te produceren én toe te passen in de praktijk.
K-VISION Circulair: een wereldprimeur. Nu op aanvraag beschikbaar voor projecten.
500 jaar vooruit
De eigenschappen van K-VISION Circulair zijn dankzij nauwkeurige controle van de
materiaalstromen gelijk aan die van “reguliere” K-VISION profielen. Inherent aan het
hergebruikte materiaal is er echter één eigenschap die zal verminderen; de UVbestendigheid. Om de profielen toch voldoende UV-bescherming te bieden worden ze
rondom voorzien van kleur door middel van het innovatieve proCoverTec kleursysteem.
Een kunststof kozijn van K-VISION heeft een levensduur van meer dan 50 jaar en kan
minstens 10 keer gerecycled worden. De levenscyclus loopt dus op tot wel 500 jaar.
Op projectbasis beschikbaar
Het eerste project met K-VISION Circulair is inmiddels opgeleverd.
De reacties uit de markt zijn overweldigend. K-VISION Circulair is de oplossing voor
het duurzaam toepassen van kunststof kozijnen. Het product is dan ook vanaf nu in
de Trend serie op projectbasis inzetbaar voor nieuwe projecten, zowel renovatie als
nieuwbouw. De beschikbaarheid en levertijden zijn in overleg. Interesse in deze
circulaire oplossing? Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.
Henk Sprick
Technisch Manager
henk.sprick@profine-group.com
06-53 21 33 40

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
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Technisch Specialist & Architecten Adviseur
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