
less energy saves more



smartwin: innovatief passief 
kozijn met een filosofie
smartwin is een kozijn dat ontwikkeld is door pro Passiv-
hausfenster om de markt te voorzien van een betaalbaar 
eersteklas passiefhuiskozijn. Een kozijn dat u vanaf het mo-
ment van montage geld bespaart. Dit wordt bereikt door een 
slim ontwerp (smart) te combineren met een mooie vormge-
ving (art) en hoge energiezuinigheid (win). 

De grondleggers van smartwin ontwikkelden meerdere mo-
dellen om hun ideeën om te zetten naar de realiteit (smart-
win, smartwin sliding en smartwin historic). 

Alle varianten voldoen aan de strenge eisen voor de toepas-
sing in passiefhuizen. Het bewijs hiervoor wordt geleverd 
door de certificaten die worden uitgegeven door het Pas-
sivhausinstitut in Darmstadt. Door het Europese netwerk 
van lokaal producerende partnerbedrijven is smartwin voor 
iedereen eenvoudig verkrijgbaar. Een sterk team van kozijn-
specialisten werkt op die manier samen en delen hun kennis 
en kunde. 

De materialen die door smartwin gebruikt worden hebben 
niet alleen uitstekende isolerende eigenschappen, maar 
hebben ook sterke esthetische en praktische kwaliteiten. 
En misschien nog wel het belangrijkste; deze materialen zijn 
uiterst milieuvriendelijk en duurzaam.

smartwin: less energy saves more! 
smartwin: terug naar bio-based materialen!

smartwin vormt de beste transparante bescherming tegen het 
klimaat. Door een opbouw uit duurzaam en traag gegroeid Midden-
Europees hout (gekapt  in  het  winterseizoen)  met  een  afdekking  
van  onderhoudsvrij aluminium  wordt  een  combinatie  gerealiseerd  
die  de  elementen  kan doorstaan. Door gebruik te maken van de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van triple-glas isoleert smartwin 
twee tot drie keer beter dan de gangbare kozijnen die op de markt 
verkrijgbaar zijn.   

smartwin is het resultaat van een gedegen Duitse engineering. Opti-
maal benutten van de eigenschappen van hout, staal, isolatie en glas 
heeft geleid tot een hoogwaardig product dat uitstekend ingezet kan 
worden in elk gebouw. De energieprestatie van smartwin is zo goed 
geoptimaliseerd dat dit kozijntype het certificaat voor Passief Bou-
wen glansrijk verworven heeft.  En  daarmee  sorteert  dit  product  
optimaal  voor  op  de  komende aanscherping van de eisen voor 
energieprestatie in 2020. 

Passief Bouwen is in Nederland aan een onstuitbare opmars bezig. In 
andere Europese landen zijn al meer dan 50.000 passieve woningen 
gerealiseerd.  Door  een  juiste  oriëntatie  te  combineren  met  een  
hoge isolatie en een optimale luchtdichtheid zakt de energiebehoefte 
tot een ongekend laag niveau. De hypotheek bij de energieleveran-
cier is hiermee in een keer afgelost!

Last but not least is smartwin ook een esthetische doorbraak onder 
de Passieve Kozijnen. Er is een integratie gerealiseerd van drager en 
draaier die erin resulteert dat dit kozijn in alle uitvoeringen dezelfde 
slanke en fraaie uitstraling heeft.

Voordelen smartwin:
�•�strak�en�slank�beeld�bij�hoge�isolatiewaarde

�•�van�buiten�weerbaar�(alu)�van�binnen�voelbaar�(hout)

�•�fraaie�detaillering:�wegwerken�kozijn�achter�gevelvlak

�•�minimaal�buitenkader,�maximaal�glasoppervlak:�
   volglas optiek

�•�hoge�glasoppervlaktetemperatuur:�
   vrije radiatorplaatsing

�•�naar�binnendraaiend:�eenvoudige�glasbewassing

�•�standaard�productiemethode:�betaalbaar

�•�complete�levering�en�plaatsing�door�smartwin�partner

smartwin.eu



Wooncomfort
Wilt u dat ook: een comfortabel gevoel bij uw ramen ter-
wijl het buiten vriest  dat  het  kraakt?  Dat  kan  met  een  
smartwin kozijn.  Perfecte scheiding tussen de kou buiten 
en de warmte binnen. Met als gevolg een lager energieverb-
ruik�en�een�maximaal�comfort!�

Dit met de wetenschap dat de prijzen van olie en gas in de 
toekomst blijven stijgen en we dus meer gaan betalen voor 
energie. Door nu een juiste keuze te maken om een passief 
kozijn te plaatsen heeft u het grootste energielek van de wo-
ning aangepakt en zal uw gasverbruik substantieel verlagen. 
Daarnaast bent u niet meer gebonden aan radiatoren onder 
de ramen. U bent vrij te kiezen waar u die het meest prak-
tisch vindt. Er hoeft namelijk geen warmtestroom gereali-
seerd te worden langs het glas om de kou op te vangen of 
buiten te houden. Dat is verleden tijd bij passieve kozijnen.

smartwin compact
smartwin compact is de doorontwikkelde versie van het 
bekende smartwin. Met een nog eleganter design en een 
verhoogde energie efficiëntie.

Deze verbeteringen resulteren in een slanker kozijn. Het glas 
wordt daardoor groter zorgt dus voor een toename van de 
winst van zonnewarmte. De stijlen en bovendorpel van het 
kozijn en draaiend deel samen hebben een aanzichtbreedte 
van slechts 70 mm. Samen met de onderdorpel van slechts 
86 mm zorgt dit voor een nieuwe klasse in elegantie, helder-
heid en efficiëntie.

Binnen het natuurlijke gevoel van hout, aan de buitenzijde 
slechts glas en weerbestendig, onderhoudsarme aluminium 
profielen.

Met smartwin compact gaat pro Passivhausfenster verder 
op de ingeslagen weg van het economisch optimaliseren 
van het meest energie-efficiënte kozijn op de markt. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat smartwin compact 
2014 de eerste prijs uitgereikt heeft gekregen van het Pas-
sivhaus Institut voor het beste hout-aluminium kozijn.

smartwin.eu



smartwin sliding
Een schuifdeur in een passiefhuis waren lange tijd een no-go. Alle houten 
schuifdeuren vóór smartwin sliding konden de hoge eisen van het passief-
huis in de zin van isolatie en luchtdichtheid niet halen. Wie wil er nou een 
schuifdeur die zorgt voor oncomfortabele tocht en koudeval?

Met de schuifdeur smartwin sliding is pro Passivhausfenster erin geslaagd 
de eerste houten passiefhuis schuifdeur op de markt te brengen. Een volle-
dig doorlopende luchtdichting zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat in 
uw huis.

Qua�afmetingen�ziet�de�schuifdeur�er�exact�hetzelfde�uit�als�de�rest�van�de�
smartwin kozijnen. smartwin sliding heeft bij de certificering door het Pas-
sivhaus Institut de klasse phA gekregen.

smartwin entrance
Een voordeur die voldoet aan de passiefhuisstandaard was een uitdaging in de 
begintijd van het passiefhuis. Gelukkig voor bewoners is er vandaag de dag een 
ruime keuze in gecertificeerde producten. Waarom dan smartwin entrance? De 
hoge visuele eisen die de smartwin partners stellen aan hun producten werden 
niet buiten de deur gehouden.

Het resultaat is een deur met de welbekende smartwin uitstraling, gecombineerd 
met ongekende technische waardes. De Ud-waarde van de ingebouwde deur is 
0,52 W/m2K�(waar�max.�0,85�W/m2K is toegestaan). De oppervlaktetemperatuur 
op het koudste punt van de dorpel is altijd meer dan 12,6 °C staat garant voor 
een tocht- en koudeval vrije toegang. Dat dat ook scheelt in de energiekosten 
spreekt voor zich.

De�zeer�exclusieve�uitstraling�van�de�smartwin�entrance�gaat�zeker�niet�voorbij�
aan de veiligheid. Veiligheidsbeslag, eventueel te openen met uw vingerafdruk 
zorgen voor een sterke inbraak werende deur. Dit gaat natuurlijk compromisloos 
samen met het warme gevoel van hout aan de binnenzijde en het onderhoudsar-
me aluminium aan de buitenzijde.



smartwin solar
smartwin solar is de jongste telg in de smartwin familie.

Hoe kan je smartwin compact nog verder verbeteren en de klant nog meer efficiëntie en comfort 
geven? Met een volledig nieuwe benadering van de functie van het kozijn en de draaiende delen, 
is�het�kozijnexperts�Franz�Freundorfer�en�Sepp�Lorber�gelukt�een�raam�te�maken�waar�een�glas�
dragende onderdorpel niet meer nodig is. Door gebruik te maken van vezel versterkte kunststof 
hoekstukken die tevens de houten delen van de vleugel verbinden ontstaat een zeer stevig en 
stabiel draaiend deel. 

smartwin solar met de slechts 58mm brede raamdelen zal ook u fascineren en nog meer zonne-
energie uw huis in brengen.

Net als alle voorgangers van smartwin solar is duurzaam hout het materiaal voor de binnenzijde 
van het kozijn. Aan buitenzijde onderhoudsarm aluminium, RVS en glas.

Eigenschappen van alle 
smartwin kozijnen
binnenzijde:
•�slanke�kozijnen�van�kwaliteitshout�uit�Midden-Europa
•�duurzame�uitstraling�van�hout�met�ruime�keuze�in�afwerking
•�slanke�stijlen�en�dorpels
•�kozijnen�en�ramen�in�hetzelfde�vlak
•�rolstoelvriendelijke�uitvoering�van�alle�kozijnen,�
  deuren en schuifdeuren mogelijk.

buitenkant: 
•�alles�van�onderhoudsvriendelijk�aluminium
•�gemoffeld�in�RAL-kleur�naar�keuze
•�mogelijkheid�tot�onzichtbaar�buitenprofiel

beglazing: 
•�hoogwaardig�triple-glas,�super�isolerend
   en aangepast aan de situatie
•�standaard�isolatiewaarde�0,54�W/(m²K),�g�=�51%
•�argongas�gevulde�glasspouw�(kryptongas�ook�mogelijk)
•�‘warm-edge’�afstandhouders�bijv.�Swisspacer�Ultimate
•�deuren�tot�2850�mm�hoog
•�ramen�tot�1450�mm�breed
•�hefschuifdeuren�tot�2800�mm�hoog�en�3300�mm�breed
•�CE-keurmerk,�PHI�Darmstadt�certificaat�
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EIGENTIJDSE ARCHITECTUUR
De architectonische wens om grote glaswanden toe te pas-
sen is niet weg te denken in het huidige ontwerplandschap. 
Als dit gecombineerd wordt met het streven naar een du-
urzame materialisering in hout, aluminium en glas, dan ligt 
de keuze voor smartwin voor de hand.

smartwin combineert de weerbare en zakelijke uitstraling 
van aluminium met  de  voelbare  en  warme  uitstraling  van  
hout.  Hout  dat  overigens  af fabriek in alle gewenste kleu-
ren gespoten kan worden.

De toegevoegde waarde van de smartwin in de utiliteits-
bouw zit in de verlaging van de warmtevraag in de winter 
en de koellast in de zomer. Hierdoor kunnen de installaties 
kleiner uitgevoerd worden, waardoor op diverse vlakken 
kostenverlagingen mogelijk worden. Voor partijen die werk 
maken van hun duurzaamheidsambities vormt de smartwin 
een uitstekende keuze.
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Alle smartwin kozijnen zijn voorzien van het PassivHaus-certificaat, 
waarbij ze in de hoogst haalbare energie-efficiëntieklasse phA zijn 
ingedeeld. 

Wat is het voordeel voor u?

Bij het energiezuinig of zelfs energieneutraal bouwen zullen smart-
win kozijnen voor een groot deel bijdragen aan de energiebespa-
ring. Vaak kan er met minder isolatie worden volstaan en daarmee 
worden de bouwkosten gereduceerd. Een passiefhuis of energiele-
verende woning komt daarmee binnen handbereik. Het is nu aan u 
om van deze bijzondere kwaliteiten te profiteren!

smartwin Uw-values:

with glazing  (W/m2K)

Uf  (W/m2K) Ug =�0,54 Ug =�0,60 Ug =�0,70

smartwin 0,75 0,66 0,70 0,78

smartwin�fix 0,57 0,61 0,66 0,74



pro Passivhausfenster Martin-Greif-Straße 20
D-83080�Oberaudorf
Email: ff@smartwin.eu 
www.smartwin.eu

Your local producer:

Zuid-West Nederland
smartwin nl Marconistraat 29

NL-2809 PH Gouda
Phone:�+31�182�551460
www.smartwin.nl

Noord-Oost Nederland
smartwin bv Nonkeswijk 2b

7687 AZ  Daarlerveen
Tel.:�+31�546�760�222
www.smartwinbv.nl


