
PCD-82 XT
Aanslagdichting

CONCEPT-82

PCD-82 XT AD 
• 120mm profieldiepte
• Triple glas
• Glasdiktes 24–52mm
• Standaard staalversterking
• Diepe glasaanslag 24mm

*)Bij toepassing van „warm edge“ glas  
Ug= 0,5W/m2·K (44 mm Gevuld met Argon) 
geeft dit voor het gehele element een warmte-
doortredings-coefficient van Uw= 0,78 W/m²·K!

Uf =1,2 W/(m²·K)
Warmtedoortred-
ings-coefficient incl.
staalversterking 
aangetoond met 
berekening

Uw = 0,78*)



met PCD-82 XT  
de toekomst tegemoet
Met als doel het vervaardigen van kozijnen, ramen 
en deuren met zeer hoge isolatiewaarden verder te 
vereenvoudigen heeft LB. Profile zijn succesvolle 
Systeemplatform PCD uitgebreid met een 82mm 
profieldiepte:CONCEPT-82XT (PCD-82 XT). 

Voor het ontwikkelen van ons nieuwe PCD Systeem 
hebben wij zowel gebruik kunnen maken van meer 
dan 40 jaar ervaring als ook van de zeer waardevol-
le kennis van onze gebruikers.

Met CONCEPT-82XT van het PCD Platform bieden 
wij een stabiel, toekomstgericht en betrouwbaar 
Profielsysteem met hoge isolatie en geluiddem-
pende waarden dat gemakkelijk en economisch  
te verwerken is.

 Kozijn met 120mm profieldiepte 
 Asymetrische meerkameropbouw voor 
     optimaal thermisch verloop
 Warmte doortredingscoefficient 
     Uw≤1,2W/m²K 
 Glasdiktes vanaf 24 tot en met 52 mm 
     zijn te verwerken
 Diepe glasaanslag van 24mm reduceert 
     koudebrug
 Klassiek design met afgeronde hoeken
 Meelasbare dichtingen in zwart
 Profieldiktes overeenkomstig de      
     RAL-kwaliteit

stolp CS 30-5 
draaideel CZ 31-7

kozijn VT 31-6 
draaideel CZ 31-7

VT 31-6 VZ 31-6 VT 32-4 VT 33-5

stijl VT 32-4 
draaideel CZ 31-7



 82/120mm profieldikte,meerkamer geometrie
 Naar binnen en buiten draaiende delen 
 Te combineren met diverse onderdorpel- 
     systemen
 tot en met 52mm glasdikte toe te passen
 Standaard eurogroef 13mm asmaat voor 
     inbraakwerende beslagsystemen 
 Hoge isolatiewaarden
 In een groot aantal verschillende kleuren en 
     uitvoeringen leverbaar

Voor alle glasdiktes vanaf 24 tot en 
met 52mm zijn passende glaslatten 
en dichtingen verkrijgbaar

Standaardkleuren  
Wit en Creme  
(door en door  
kleur echt). 
Verder kunnen  
de profielen worden  
voorzien van  
hoogwaardige folies.

Wit 
ca. RAL 9016

Crème
ca. RAL 9001

kozijn VT 31-6  
deurprofiel CZ 38-6 

naar binnen draaiend

kozijn VZ 31-6 
deurprofiel CT 48-6 

naar buiten draaiend

deurprofiel CZ 38-6 
naar binnen draaiend 

marktconforme  
onderdorpel

deurprofiel CT 48-6 
naar buiten draaiend 

marktconforme onderdorpel

stolp CS 30-5 
deurprofiel CZ 38-6 

stijl VT 32-4 
deurprofiel 

CZ 38-6 

Deuren van de PCD-82 XT
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Milieuvriendelijk en duurzaam ...

... dat zijn – naast economische aspecten zoals gunstige prijsindustriele verwerking en 
maatwerk in aanlevering – de drijfveren van onze onderneming.  

Deze zijn bepalend van grondstof inkoop en gebruik,  
naar constructie en productie tot aan verkoop en klantondersteuning.

Aspecten voor onze toewijding aan het milieu:

• Profielsysteem met hoge isolatiewaarden voor minder
energieverbruik en minder CO2 uitstoot

• Lange levensduur van de kozijnen in combinatie met
minimaal onderhoud en hoge weersbestendigheid

• Het PVC kozijn kan aan het einde van zijn levensduur worden
gerecycled

• Intelligente constructies en doordacht materiaal
management dragen zorg voor minder materiaalverbruik

• Uitsluitend loodvrije stabilisatoren in het PVC
• Co-extrusie van gerecycled PVC – bij eigen systeem – in het niet

zichtbare deel van het profiel
• Profiel productie in een gesloten systeem zodat er

geen emissie is in de buitenlucht
• Koel- en productie water worden hergebruikt, de onttrokken

warmte wordt gebruikt voor verwarming
• Eigen productieafval wordt gerecycled
• Verpakkingsfolie en productieafval van klanten word retour

genomen en gerecycled
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WINDOWS4U KOZIJNEN 
Rondweg 7B
9861 GK GROOTEGAST 
TEL 0594 611 857 
INFO@WINDOWS4U.NL

WWW.WINDOWS4U.NL


