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vinGarant®

vinGarant®,... kozijn met bewezen kwaliteiten

vinGarant® is het ‘huismerkkozijn’ van Van de Vin. vinGarant® is een kozijn waarbij jaren-
lange kennis van productie en praktijk samenkomen. Met die ervaring stelt Van de Vin
hoge minimumeisen aan basis houten gevelelementen. Het resultaat is een kozijn met
een optimale prijs-kwaliteitverhouding, uitgevoerd in standaarddetails en een product
dat ruim voldoet aan de huidige normen en eisen. vinGarant® is een kozijn met méér
dan de gewenste technische prestaties volgens de KVT en het Bouwbesluit.

De uitvoering van het vinGarant®kozijn heeft Van de Vin samengesteld in overleg met
een geselecteerde groep vooraanstaande toeleveranciers. Binnen het kader van ‘Samen
Verbeteren’ is de afspraak gemaakt om met elkaar continue te werken aan productver-
betering. Enkele aandachtspunten zijn bijvoorbeeld: verkorten van doorlooptijd, logistiek
optimaliseren, kwaliteit verbeteren en het voorkomen van nazorg.

Voor de zakelijke klant biedt vinGarant® tal van voordelen, zoals:
• de scherpe prijs met optimale prijs-kwaliteitsverhouding • snel offertes ontvangen
• samen kunnen ontwerpen met 3D kozijnmodellen uit de FABwindow bibliotheek
• gemakkelijk digitaal te bestellen • een vast aanspreekpunt • just in time levering
• de korte levertijd • voorkomen nazorg • betere garanties.

vinGarant® kan geleverd worden in concept II, III en IV. Het kozijn is voorzien van een
KOMO attest-met-productcertificaat met 10 jaar SGT-garantie en kan door Van de Vin
gemonteerd worden met een KOMO proces certificaat.

vinGarant® kozijnuitvoering
OMSCHRIJVING LEVERANCIER/UITVOERING GARANTIE

Houtsoort hardhout naar keuze van Van de Vin 10 jaar
(Dark Red Meranti of Sapeli Mahonie)

Houtcertificaat Keurhout (PEFC) of FSC
U-waarde kozijn Uw-waarde: vinGarant Comfort; 1,35 W/m2.K 
met raam of als vinGarant Comfort+; 0,98 W/m2.K

(zie ISSO databank of Uniec 2.)
Beglazing (binnen) Ug-waarde; 1,10 W/m2.K of 0,60 W/m2.K
Dorpels Holonite, kleur 7 antraciet
Deuren GND/SGT 6 jaar
Bescherming vinProtec 2.0 (optioneel)
Ventilatieroosters blank / Ral 9001 / Ral 9010 10 jaar
Aluminium profielen blank geanodiseerd
Plaatmateriaal Okoumé multiplex
Kit Windowseal Plus of Hybride seal (2 keuzes i.v.m. 6 jaar

verfbehandeling voor beglazing
Montage vinEasyfit voor renovatie (evt. ook nieuwbouw)
Verfbehandeling PPG Sigma

optie 1 voorlak 120 mu
optie 2 voorlak 140 mu
optie 3 aflak 150 of 170 mu 7 / 10 jaar

Hang en sluitwerk standaard uitgevoerd in weerstandsklasse 2 10 jaar
Software Matrix kozijn en Order
BIM Fabwindow (Revit)
Levering verpakt op kozijnbokken met vinExtra
Garantie SGT 10 jaar met bouwplaats inspectie, 10 jaar

aanvullend 7/10 jaar op aflak i.c.m. PPG Sigma (concept II+)

• keuze door van de Vin voor 
gecertificeerd hardhout

• samenstelling op basis van 
geselecteerde toeleveranciers

• verpakt op kozijnbokken met 
gratis vinExtra-pakket

• ook leverbaar als montagekozijn 
voor nieuwbouw en renovatie


