
Uw servicepartner voor kunststof kozijnen.

Kwaliteit / Waarborg
Certificaat.





  
  
  






 


 
  
 


 
 
 
 
  














 



    

Kwaliteit /  Waarborg

Toen u voor de eerste keer met ons heeft kennisgemaakt spraken wij als 
 servicepartner voor kunststof kozijnen. Nu onze kozijnen bij u zijn geleverd 
willen wij dit nogmaals onderstrepen.

Kochs kozijnen voldoen aan een hoogwaardige kwaliteit.
Uw kozijnen zijn vervaardigd uit een KOMO gecertificeerd profielsysteem.
Daarnaast is ook onze produktie KOMO gecertificeerd.

Kochs GmbH is produ-
cent van uw kozijnen. 
De  omgevingssituatie 
van de bouw is ons 
niet bekend. Daarmee 
ligt de v erantwoording 
voor het naleven van 
de juiste normering 
van het SKG IKOB en 
PKVW reglement bij 
de opdrachtgever van 
Kochs GmbH.

De volledige bepalingen en voorwaarden staan beschreven 
in onze ” gebruiksinformatie Kochs GmbH”.

Mocht u nu, of later, alsnog vragen hebben of ons willen aan spreken over kwaliteit of 
waarborg, neem dan contact op met onze afdeling  verkoop. Deze is te bereiken via ons 
centraal telefoonnummer. Een kundig en klantgericht team staat altijd voor u klaar. 

Wij wensen u veel plezier met de door u gekochte kozijnen en bedanken u nogmaals 
voor het vertrouwen welke u in ons heeft gesteld. 

Naast het KOMO attest op onze kozijnen voldoen 
onze kozijnen aan het keurmerk.

Onze kozijnen zijn 100% lood en cadmium vrij speciaal om:

KOCHS GmbH 

Kochs kozijnen zijn aan U geleverd met

// SKG (Stichting Kwaliteit  Gevelbouw)
// PKVW.( PolitieKeurmerk Veilig Wonen)
// CE- productlabel.

// Ons leefmilieu te sparen.
// De levensduur van uw kozijn.

// 10 Jaar waarborg op profiel en produktie.
// 5 Jaar waarborg op beslag.
// 10 Jaar waarborg op beglazing (indien door Kochs geleverd)
// 2 Jaar waarborg op elektrische onderdelen.

Certificaat

Am Boscheler Berg 5 | 52134 Herzogenrath-Merkstein
Tel. +49 2406 9855-0 | Fax. +49 2406 69036400
E-mail info@kochs.nl | www.kochs.nl

Cert.nr.: SKG-0619.0025

Cert.nr.: SKG-0619.0025



KOCHS GmbH 
Am Boscheler Berg 5 | 52134 Herzogenrath-Merkstein
Tel. +49 2406 9855-0 | Fax. +49 2406 69036400
E-mail info@kochs.nl | www.kochs.nl

Productienummer:

Datum:

Naam verkopende dealer:

Vestigingsplaats:

Bedrijfsstempel dealer:

KOMO® ATTEST
SKGIKOB.010658.02.NL

Uitgegeven op: 22-01-2021 Vervangt: SKGIKOB.010658.01.NL
Geldig tot: 22-01-2026 Uitgegeven: 01-10-2017

Product is:
Eenmalig beoordeeld 
op prestatie in de 
toepassing.
Herbeoordeling
minimaal elke 5 jaar

Bouwbesluit

Attesthouder
Kochs GmbH
Am Boscheler Berg 5
D-52134  Herzogenrath-Merkstein
T: +49 (0) 2406 98550
E: info@kochs.de
I:  www.kochs.de

Inbraakwerendheid van
Kochs GmbH
2-, 3- en 4-vlaks hefschuifpuien van kunststof uit het 
PremiDoor 76 & PremiDoor 76Lux systeem

Verklaring van SKG-IKOB
Dit attest is op basis van BRL 0703: 24-07-2020 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, 
Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart dat de gevelelementen uit bovengenoemd systeem prestaties leveren die in dit attest zijn
beschreven, mits:
 wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s);
 de vervaardiging en montage van de gevelelementen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde

voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

SKG-IKOB verklaart dat met in achtneming van bovenstaande de gevelelementen in hun toepassingen voldoen aan
de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op blad 2 van deze kwaliteitsverklaring. 

SKG-IKOB verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de gevelelementen, noch op de
montage in bouwwerken.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

Het attest is opgenomen in het overzicht op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl. De gebruikers 
van dit attest worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Dit attest bestaat uit 7 bladzijden.

KOMO® ATTEST
SKGIKOB.010651.05.NL
Uitgegeven op: 18-01-2021 Vervangt: SKGIKOB.010651.04.NL
Geldig tot: 18-01-2026 Uitgegeven: 24-08-2020

Product is:
Eenmalig beoordeeld 
op prestatie in de 
toepassing.
Herbeoordeling
minimaal elke 5 jaar

Bouwbesluit

Attesthouder
Kochs GmbH
Am Boscheler Berg 5
D-52134  Herzogenrath-Merkstein
T: +49 (0) 2406 98550
E: info@kochs.de
I:  www.kochs.de

Kochs GmbH
kunststof gevelelementen uit het Profine K-VISION 76/120 
mm systeem (incl. HVL hoekverbinding) systeem

Verklaring van SKG-IKOB
Dit attest is op basis van BRL 0703: 24-07-2020 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, 
Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

De prestaties van kunststof gevelelementen uit bovengenoemd systeem in uitwendige scheidingsconstructies zijn 
beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.

Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat: 
De met kunststof gevelelementen, opgebouwd uit bovengenoemd systeem, samengestelde uitwendige 
scheidingsconstructies prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest en de uitwendige scheidingsconstructies 
voldoen aan de in dit attest opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:

 wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie(s) en toepassingsvoorwaarden;
 de vervaardiging en montage van de kunststof gevelelementen uit bovengenoemd systeem geschiedt 

overeenkomstig de in dit attest vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

In het kader van dit attest vindt geen controle plaats op de productie van kunststof gevelelementen, noch op de 
samenstelling van en/of montage in uitwendige scheidingsconstructies.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

Het attest is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl. De gebruikers van dit attest 
worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Dit attest bestaat uit 36 bladzijden.


