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Het verticaal koppelen van kozijnen
De aansluitvlakken van de te koppelen stijlen lopen 
volledig (al of niet door afschuining) evenwijdig aan 
elkaar;

In alle gevallen dient bij de koppeling aan de 
binnenzijde een luchtdichting en aan de buitenzijde 
een waterdichting gerealiseerd te worden. 

Voor de te koppelen kozijnen moet gebruik worden 
gemaakt van een koppellat die wordt ingelaten in 
een sponning van de te koppelen kozijnonderdelen. 
Deze lat is reeds gemonteerd aan de te koppelen 
zijde.

De koppeling moet zodanig uitgevoerd worden dat 
de afzonderlijke kozijnen onafhankelijk van elkaar 
blijvend kunnen bewegen en voldoende vrije ruimte 
aanwezig is om bewegingen te kunnen opvangen. 
Dit houdt in dat de afzonderlijke kozijnen niet star 
aan elkaar bevestigd mogen worden. Dit is de stel- 
en expansieruimte. 

Stel- en expansieruimte
Deze ruimte is noodzakelijk omdat de afzonderlijke 
(bouw)onderdelen maattoleranties kunnen hebben 
en de afzonderlijke delen door eigenschappen van 
het hout kunnen krimpen en zwellen. 

Algemeen kan worden gesteld dat men rekening 
moet houden met 2-4 mm uitzetting/krimpen bij een 
kozijnbreedte van 4000 mm.

Dilatatie
Tussen de te koppelen kozijnen dient een dilatatie 
van 4 mm te worden voorzien.

Lucht- en waterdichting van gekoppelde kozijnen
Om de vereiste waterdichting en/of luchtdichting 
tussen de productonderdelen te bereiken moeten 
schuimbanden, kitten of rubbers als voegdichting 
worden opgenomen. In verband met de mindere 
levensduur van de materialen voor water- en 
luchtdichting t.o.v. de kozijnen moeten direct aan 
het buiten klimaat blootgestelde voegdichtingen 
voor onderhoud en/of vervanging bereikbaar zijn. 
Ook moet direct na het plaatsen en koppelen van de 
kozijnen de waterdichting worden aangebracht.

Uitvoering van de verbindingen van de koppelingen
Na positionering en verankering aan het bouwkundig 
kader moeten de afzonderlijke kozijnen op ten 
minste twee plaatsen, van de te koppelen stijlen en 
/ of dorpels, met schroeven aan elkaar bevestigd 
worden. 

De schacht en de kop van de schroef / bout dient 
zich vrij van het omliggende hout te kunnen be- 
wegen. Deze verbinding heeft alleen een stabiliteits-
functie en dient om krimp- en zwelgedrag mogelijk 
te maken. De plaatsen van deze verbindingsmiddel-
en en overige voorwaarden zijn gelijk aan hetgeen is 
vastgelegd voor verankeringsmiddelen van kozijnen 
aan het bouwkundig kader.

De verbindingsmiddelen moeten zich aan de 
binnenzijde van de waterkering bevinden en bij 
voorkeur binnen de glaslijn of binnen het vlak van 
de dichtingen en buiten het gebied van een kozijn-
verbinding aangebracht worden.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u 
naar de website van de KVT: www.kvt-online.nl/ 
het-eindproduct/11-kozijnaansluitingen/ 
11.8-het-koppelen-van-kozijnen/
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