
Schuifpui
Een schuifpui van kunst-
stof is erg duurzaam.

Kunststof behoeft weinig tot geen 
onderhoud en heeft een zeer lange 
levensduur. De moderne kunst-
stof schuifpuien zijn zeer goed geï-
soleerd. Kunststof is zeer sterk waar-
door een schuifpui van kunststof zeer 
inbraak werend is.

Hef-schuipui
Een hefschuifpui wordt 
bediend door middel 

van een hendel mechanisme.
Aan de binnenkant van de schuif-
pui zit een groot handvat en door dit 
handvat te draaien kunt u de schuifpui 
makkelijker open en dicht doen. 

Een groot voordeel is dat de schuifpui 
op verschillende standen vastgezet 
kan worden. Hierdoor kunnen ver-
schillende openingen of kierstanden 
gecreëerd worden.
Uiteraard kan een hefschuifpui ook 
in zijn geheel opengezet worden 
waardoor u het huis goed door kunt 
luchten en u een optimale doorgang 
creëert.

Een hefschuifpui wordt geopend met 
behulp van een simpel bedienings-

mechanisme wat ook voor ouderen 
en kinderen goed te gebruiken is. 
Wat een voordeel is van dit type 
schuifpui, is dat de looprail van het 
schuifsysteem net zo hoog ligt als 
de binnenvloer. Hierdoor ontstaan 
er nagenoeg geen drempels bij het 
naar binnen en naar buiten lopen.

Kiep-schuipui
Een kiepschuifpui wordt 
vaak gebruikt voor klei-

nere doorgangen. Deze schuifpui kan 
zowel in een kiepstand worden gezet 
maar ook helemaal naar rechts of 
naar links worden geschoven. 

Een van de grote voordelen van een 
kiepschuifpui is dat deze kan worden 
afgesloten maar toch in de kiepstand 
kan ventileren.

Kiepschuifpuien zijn geschikt voor 
overspanningen tot 3 meter. Bij 
grotere overspanningen wordt het 
schuiven de zwaar voor de regels 
waarin de schuifpui bevestigd is. 

Kiepschuifpuien zijn eenvoudig 
schoon te houden en uit te rusten met 
elk soort dubbel glas.
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Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak en/of offerte:

06 – 23 30 87 81 (Regio noord) 
06 – 53 23 55 40 (Regio midden)
email: info@kampfoort.nl 
internet: www.kampfoort.nl


