
agti®fort is ook ideaal voor renovatie

agti®fort binnendeurkozijnen zijn bijzonder geschikt voor renovatie, vooral als u tijdens

het werk maatverschillen moet oplossen. Hout laat zich immers gemakkelijk verwerken.

agti®fort komt uit een vertrouwd huis

agti®fort binnendeurkozijnen zijn kwaliteitsproducten van MIJA Binnenkozijnen BV, een

stevig gevestigde naam in de wereld van bouw en hout.

De kozijnen worden geproduceerd op een moderne CNC-gestuurde machinestraat en

een volledig automatisch werkende spuiterij. 

Dit garandeert u de optimale, uniforme kwaliteit voor

een scherpe prijs.

agti®fort binnendeurkozijnen worden per kozijn

verpakt en geleverd als bouwpakket.

Hulpmaterialen

agti®fort binnendeurkozijnen kunnen worden

geleverd met onder andere stellatten, stelschroeven, tochtprofiel,

afdekstijlen, pluggen, afstandsschroeven, paumelles en sluitplaten.

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.

agti fort®



agti®fort houten binnendeurkozijnen hebben
meer in huis
agti®fort binnendeurkozijnen hebben een klinkende reputatie in de bouwwereld.
Die reputatie is gebaseerd op een serie uitstekende functionele én praktische
eigenschappen.

Doordat de houten agti®fort binnendeurkozijnen gelamineerd worden geproduceerd, trekt het hout in principe niet krom.

Bovendien zijn de kozijnen door de toepassing van afstandsschroeven snel en eenvoudig te monteren. Het aanpassen van

kozijnen in de bouw, met name bij renovatie, is eenvoudig ten opzichte van stalen kozijnen. En dit zijn nog maar een paar voor-

delen van deze ‘ijzersterke’ houten kozijnen.

NORMAAL NORMAAL-S NORMAAL-Z GLASPUI

TYPE AANDUIDING 
Andere types op aanvraag.

GLASPUINORMAAL-Z-S

NORMAAL-ZZ NORMAAL-S-ZZNORMAAL-ZZ GLASPUI

FLEXI FLEXI-S FLEXI-Z GLASPUI GLASPUIFLEXI-Z-S

FLEXI-ZZ FLEXI-S-ZZFLEXI-ZZ GLASPUI

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

Brandwerend : in 20, 30 of 60 minuten

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

Sluitplaten : ingekroosd en gemonteerd;

naar keuze wit of RVS

Glaslatten : bij het kozijn verpakt

Verpakking : in losse onderdelen, per kozijn

verpakt en gemerkt

Technische omschrijving

Verbinding d.m.v. nastelbare afstandsschroef Opdek kozijn voorzien van paumelle en
sluitplaat 

Verbinding bovendorpel / kalf flexi kozijnVerbinding bovendorpel normaal kozijn Sluitplaten t.b.v. stomp kozijn

Stomp kozijn voorzien van scharnier
(niet meegeleverd) en slotplaat RVS

agti®fort geeft huizen meer sfeer

Het natuurproduct hout geeft huizen een eigen identiteit

en meer toegevoegde waarde. Hout leeft. Hout is sfeer-

vol. Hout is duurzaam en blijvend mooi. En dit sterke ma-

teriaal zorgt voor stabiele kozijnen en constructies.

Doordat agti®fort binnendeurkozijnen gelamineerd zijn is

de muuromvatting ruim geworden. Dat is makkelijker bij

het monteren. En niet alleen dat. Er is ook meer hout in

het zicht: meer natuurlijke sfeer dus in huis!

agti®fort past perfect bij duurzaam bouwen

De beleidsverklaring Milieu-taakstellingen Bouw van 1995

van het ministerie van VROM pleit sterk voor het gebruik

van vernieuwbare stoffen zoals hout.

Hout is een duurzame, vervangbare grondstof, met een

geringe milieubelasting tijdens zowel de productie als de

gebruiks- en afvalfase.

Door de agti®fort binnendeurkozijnen te lamineren trekt

het hout niet meer krom, en is er dus minder afval. Er wor-

den uitsluitend watergedragen verven en lakken toege-

past. Kortom, agti®fort past optimaal bij de richtlijnen van

duurzaam bouwen.

agti®fort is snel en eenvoudig te monteren

agti®fort binnendeurkozijnen zijn ontworpen om snel en

eenvoudig te monteren. Want de kozijnen hebben een

grotere muuromvatting waardoor  voldoende stelmoge-

lijkheden.

agti®fort binnendeurkozijnen zijn eenvoudig te monteren

met behulp van pluggen en afstandsschroeven.

Bij agti®fort binnendeurkozijnen zijn tot ca. 50% minder

stellatten nodig dan bij vergelijkbare kozijnen in kunststof,

aluminium of staal.

Het pas- en armschaven van stompe deuren kan fa-

brieksmatig en is bij de afmontage niet meer nodig, door

de nastelmogelijkheden van het kozijn.

agti®fort kan brandwerend worden geleverd

Als enige in Nederland leveren wij een 60 minuten brand-

werend houten nastelkozijn door TNO/Efectis te Rijswijk

getest.

In bepaalde gevallen moeten binnendeurkozijnen brand-

werend zijn. Na onderzoek is door TNO voor diverse com-

binaties van deuren met agti®fort binnendeurkozijnen een

rapport afgegeven, met de verklaring dat de brandwe-

rendheid volgens de normen ruimschoots gehaald wordt.

Ook vanuit economisch oogpunt is het gebruik van

agti®fort aan te raden. De brandwerende houten agti®fort

binnendeurkozijnen zijn namelijk beduidend voordeliger

dan brandwerende stalen binnendeurkozijnen.




