MEETBARE KWALITEIT
VAN PVC SCHRIJNWERK

Sinds 2009 kunnen fabrikanten en plaatsers van pvc-ramen en pvc-deuren zich
laten certificeren. Een mijlpaal voor de
kwaliteit!
De kracht van de Kiwa-normen voor schrijnwerk zal iedereen duidelijk zijn. Bouwheren
maken zich vaak zorgen als ze een leverancier
kiezen. Is die wel betrouwbaar? Wat gebeurt
er bij problemen achteraf?
Ook de overheid hecht steeds meer belang
aan de kwaliteit van de bouw – specifiek aan
de isolatie en de daaraan gekoppelde energieprestatie van een nieuw of gerenoveerd huis.
Met de objectieve maatstaven van dit Kiwakeurmerk kan zowel de kwaliteit van het product als van de plaatsing worden beoordeeld.
Een fabrikant of plaatser met een Kiwa-keurmerk werkt volgens geborgde procedures en
dat geeft vertrouwen.

Meetbare kwaliteit
Van pvc schrijnwerk

Waarom een Kiwa-keurmerk?
UÊ ÊiÌÊÛiÀ«V ÌiÊ >LiÊi}ÌÊ«Ê`>ÌÊ`iÊv>LÀkant een aantal minimale prestaties test,
en de resultaten hiervan zelf declareert.
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kwaliteitsgarantie.
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is een vrijwillig keurmerk, dat uitgebreide
controles omvat. Bovendien is er niet alleen een Kiwa certificaat voor de productie, maar ook voor de plaatsing van het
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certificaat een wezenlijke stap verder dan
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de karakteristieken van het product.
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Ê Ü>ÊÃÊiiÊ>v >iiÊiÊ}i>VVÀi`teerde certificatie-instelling en kan objectief vaststellen of de voorschriften worden
nageleefd.
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vertegenwoordigers uit diverse takken van
de industrie (pvc-leveranciers, constructeurs, plaatsers, leveranciers van isolatiemateriaal, beslagleveranciers, architecten,
enzovoort). De Kiwa-norm is uit hun
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Strenge kwaliteitseisen
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kwaliteit van het lasproces, het toepassen
van versterking, het weldoordacht boren
van ontwaterings- en ontluchtingsgaten,
steekproefcontrole op het eindproduct,
vermijden van beschadiging bij stockage
en transport.
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de verankering met stelkaders of vastzettingsankers, de juiste isolatietechniek
en materiaal, aangepaste aansluiting op
de ruwbouw, het correct caleren van de
beglazing en goede aansluiting van de
glaslatten.

De uitgebreide lijst met technische voorschriften vindt u op
www.betrouwbaarpvcschrijnwerk.be.
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toepassing van onze normen ? Aarzel niet en
mail naar pvc@kiwa.be of bel naar
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