
ClimaTrend Style 
Designkozijn met toekomst



ClimaTrend Style is een bijzonder economisch produceerbaar
kozijnsysteem, welke ruimschoots voldoet aan de totale markteisen,   
van een slank design tot aan een mogelijke toepassing in een passiefhuis.

FLEXIBILITEIT

Slanke aanzichten en meer 
vormgevingsmogelijkheden door

 ■ Extreem smalle aanzichten
 ■ Aanzichtsbreedte van minder  

dan 100 mm
 ■ Zeer grote glaslichten
 ■ Materiaal- en kleurveelvoud voor 

binnen- en buitenprofielen

EFFICIËNTIE

Besparing van gereedschappen,
materiaal en machine door

 ■ Modulair constructieprincipe voor 
verschillende materialen

 ■ Gereduceerde freesdieptes
 ■ Eenduidige productiestappen van 

houten en hout / aluminium profielen
 ■ Toepassing van de hoekverbinding 

PlugTec (optioneel contra / drevels  
of pen / slis)

DUURZAAMHEID

Toekomstbestendig, langdurig   
en milieubesparend systeem door

 ■ Zeer isolerende standaarden voor 
lage u-waarden en passiefhuis 
toepassing

 ■ Maximale bescherming tegen  
geluid, weersinvloeden of inbraak

 ■ Glasdiktes tot 70 mm
 ■ Geteste elementen met certificering

Uw voordelen door ...

ClimaTrend Style hou / alu kozijn ClimaTrend Style houten kozijn [S] ClimaTrend Style houten kozijn [C]



-10 °C +20 °C -10 °C +20 °C

Warmtedoorgangscoëfficiënt [Uw]
Optimale waarde

W/(m²K)

Standaard-
Kozijnsysteem

IV68

Standaard-
Kozijn systeem

IV78

CLIMATREND STYLE
Hout IV106

Hout / Alu IV106

1,190,870,80
0,65
0,67

Energie-efficiënte constructie

CLIMATREND STYLE 
HOUT / ALUMINIUM-KOZIJN

met isolatie 14 x 60 mm bij ramen buiten

Bereikte passiefhuis standaard
Energie efficiëntie klasse phA:
Uw = 0,80 W/(m²K) 
Ug = 0,7 W/(m²K)

Haalbare optimale waarde:
Uw = 0,67 W/(m²K) 
Ug = 0,52 W/(m²K)

CLIMATREND STYLE 
HOUTEN KOZIJN

zonder extra isolatie maatregelen

Bereikte passiefhuis standaard
Energie efficiëntie klasse phA:
Uw = 0,79 W/(m²K) 
Ug = 0,7 W/(m²K)

Haalbare optimale waarde:
Uw = 0,65 W/(m²K) 
Ug = 0,52 W/(m²K)
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VOORSPRONG DOOR KENNIS

Als competente partner bieden wij
voor ieder project op maat gesneden,
economische oplossingen voor de
productie van moderne raam- en deur-
systemen. Na de behoefte inventarisatie 
krijgen Leitz klanten in afstemming met 
machine- en softwareleveranciers hun 
economische prestatiepakket op een 
rijtje.

 ■ Advies en analyse
 ■ Planning en design
 ■ Technische documentatie

KENNIS WAAR HET OP AANKOMT

In de EN 14351-1 zijn de eisen voor
kozijnen gedefinieerd. Het CE-kenmerk
maakt duidelijk of een kozijn aan alle
eisencriteria voor de bedoelde toe-
passing voldoet. Leitz weet waar het 
op aankomt en documenteert dit met 
kozijntesten op de wezenlijke criteria:

 ■ Slagregendichtheid
 ■ Luchtdoorlatendheid
 ■ Windlast bestendigheid
 ■ Bedienkrachten
 ■ Levensduur


