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KOCHS Primus voordeuren vervult al uw wensen  
en eisen aan een moderne voordeur. Dat betekent: 
veiligheid, energiezuinig en de grootst mogelijke vrij
heid wat betreft persoonlijke ideeën en vormgeving. 
Tenslotte is de voordeur het visitekaartje van uw huis.
Het zeer isolerende 5 kamer systeem met 76 mm 
bouwdiepte beschermt optimaal tegen warmte en kou. 

Inbraak beveiliging krijgt u door extra sterke staalver
sterking in de vleugels met speciale mee gelastte 
hoekversterkingen. Hierdoor voorkomt U het buigen 
en vervorming waarmee het openbreken bijna onmo
gelijk wordt. Met gebruik van speciaal inbraakwerend 
beslag voorhoogt U uw veiligheid nog verder.

// ENERGIE ZUINIG EN WARMTE ISOLEREND

• Zeer goed isolerend voordeursysteem met 76 mm inbouwdiepte
• Geschikt voor beglazing of voordeurpanelen tot 48 mm
• Perfect isolerende thermisch onderbroken dorpel voorzien van 

dubbele afdichting en lowstep 20 mm overstap hoogte

// VEILIGHEID

• Inbraak veilig beslag en veiligheidsglas tot weerstandsklasse 
RC2 (WK2)

// GELUIDSISOLATIE EN BEDIENINGSCOMFORT

• Dorpelverbinding tussen kozijnkader en dorpel voor betere afdichting
• Weersbestendige oppervlakten, duurzaam en eenvoudig te reinigen

// ONTWERP EN DUURZAAMHEID

• Maximale vleugelgrootte: voordeur met een vleugel van maximaal 
1050 mm x 2300 mm en stolpdeur met een maximale vleugelgrootte 
van 1000 mm x 2300 mm

• Groot kleuren scala in talloze UV bestendige renolite structuurfolies 
of aluminium overzetschaal in ieder gewenste RAL kleurvariant

• Elegante en hoogwaardige ontwerp varianten 
• Het weglaten van lood bij het stabiliseren van het kunststof en daarentegen 

het gebruik van milieuvriendelijke calciumzinkstabilisators
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