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Type kunststof kozijn 
Er zijn 4 verschillende kunststofkozijnen: 1, 2, 3, en 4 type. Maak de juiste keuze uit 

onderstaande opties: 

 

Kozijntype 1 (vrij ondiep of vlak kozijn) 

Kozijntype 1 betreft een vrij ondiep ofwel vlak kozijn. De hoge nok aan 

de bovenzijde en de lage nok aan de onderzijde zorgen ervoor dat het 

hor klemvast in het kozijn zit. Bij het 41 mm diepe profiel (normaal) 

wordt voor de hoge nok een sleufgat gemaakt, zodat deze verstelbaar 

is. Bij het 33 en 27 mm profiel is dit niet het geval.  

 

Kozijntype 2 (verdiept of renovatie kozijn) 

Heel populaire soort in verdiepte of renovatie kozijn, type 2. De 

kunststof klemveer aan de bovenzijde en de spie aan de onderzijde 

zorgen ervoor dat het hor klemvast in het kozijn zit. De klemveer is 

voorzien van 2 schroefgaatjes en is daardoor op 2 standen te 

gebruiken.  

 

Kozijntype 3 (verdiept profiel met vlak stuk) 

Dit kozijn is eveneens een verdiept kozijnprofiel, waarbij echter het 

profiel, van buitenuit gezien, eerst een vlak stuk heft alvorens schuin 

weg te lopen. De kunststof klemveer aan de bovenzijde en de spie aan 

de onderzijde zorgen ervoor dat het hor klemvast in het kozijn zit. De 

klemveer is voorzien van 2 schroefgaatjes en is daardoor op 2 standen 

te gebruiken.  

 

Kozijntype 4 (Thyssen) 

Dit kozijntype is ontwikkeld voor het kozijnmerk Thyssen. Omdat een hoge nok zoals bij 

het vorige type niet werkt, wordt voor dit Thyssen kozijn een roestvrij stalen klemveer 

gebruikt en een speciale spie. Dit type is alleen voor hor 27 mm smal.  

 

Meet instructie kunststof kozijn 
Meet de strakke dagopening van het kozijn, hoogte en breedte. Meet op de mm 

nauwkeurig en trek hier geen speling vanaf, wij zorgen voor de juiste productiemaat.  

 

Profieldiepte 
De juiste keuze wordt bepaald door de hoeveelheid ruimte aan de binnen- en buitenkant 

van het kozijn. Indien er een lekdorpel op het draaiende deel van het kozijn zit neem dan 

het diepste profiel (normaal 41 mm diep). Zijn er ruimtebeperkingen aan de buitenzijde, 

bijvoorbeeld een rolluik, neem dan een minder diep profiel. 
 

Vragen over dit product of het inmeten? Bel of mail ons! 
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