
FINTI®

Uitzonderlijk isolerende werking waarmee u in standaard 

kopmaten kunt voldoen aan de eisen voor passiefbouw

Langere onderhoudsinterval

Constante topkwaliteit

KOMO-gecertificeerd

SLECHTS ÉÉN KEER SCHILDEREN IN 15 JAAR



FINTI: SLECHTS ÉÉN KEER SCHILDEREN IN 15 JAAR!

IDEAAL VOOR PASSIEFBOUWEN

tot een foutvrij eindproduct geoptimaliseerd door  middel van 
vingerlassen en lamineren.

Jongeneel is trots op Finti, de jongste loot aan de Jongeneel-stam. 
Finti is Scandinavisch naaldhout dat tot in de kern van het hout 
thermisch verduurzaamd is. Het gemodificeerde naaldhout wordt 

Volgens het Bouwbesluit moet alle nieuwbouw in 2020 energie-
neutraal zijn. Om met hout een kozijn te maken dat voldoet aan dit 
Bouwbesluit was tot voor kort een omslachtige klus. Met allerlei 
ingewikkelde oplossingen of met een enorm dik kozijn was het 
resultaat niet ideaal.

Door de extreem hoge isolatiewaarde en de lage onderhoudskosten 
is Finti de ideale en unieke oplossing voor passiefbouwen zonder 
kunstgrepen of dikke kozijnen. Het resultaat is een prachtig, duur-
zaam en door-en-door houten kozijn zonder toevoegingen.

Finti kozijn dat voldoet aan Bouwbesluit 2020 Hardhouten kozijn dat voldoet aan Bouwbesluit 2020

Door zijn unieke eigenschappen is 
Finti de ideale houtsoort voor 
onder meer:

 Kozijnen
 Ramen
 Deuren
 Gevelbekleding
 Boeidelen



DE VOORDELEN VAN FINTI

HOGE ISOLATIEWAARDE
De grote isolerende werking van Finti zorgt ervoor dat kozijnen niet dikker hoeven te zijn om energieneutraal  (λ 0,099W/m1.K) te bouwen. 
Ter vergelijking: de isolatiewaarde van Meranti is λ0,15W/m1.K, een  verschil van maar liefst 63% in het voordeel van Finti. De grote isolerende 
werking van Finti maakt het mogelijk om in bestaande kozijnhoutmaten toch een passiefkozijn te realiseren.

LANGERE ONDERHOUDSINTERVAL
Door het thermisch modificatieproces is Finti bijzonder vormstabiel. Dat betekent weinig werking en dus weinig onderhoud. U hoeft het 
slechts één keer per 15 jaar te schilderen. Hiermee is Finti ook een uitstekend alternatief voor niet-houten kozijnen.

CONSTANTE TOPKWALITEIT
Finti is 100% foutvrij. Er is geen uitval en u hoeft dus niet meer te sorteren.

PAST IN ELK PRODUCTIEPROCES
Finti past in elk productieproces. U hoeft uw machines niet aan te passen met bijvoorbeeld andere beitels. Dit betekent lagere kosten, 
gemak en tijdwinst.

Al deze voordelen maken Finti tot hét product voor de houtverwerkende industrie en iedereen die zich bezighoudt met passiefbouwen. 
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VOORRAADAFMETINGEN 
DIKTE (mm)	 72	 94	 72	 72	 60	 60	 94

BREEDTE (mm)	 120	 120	 144	 94	 84	 144	 144

LENGTE (cm)    600	

We kunnen Finti ook in andere kopmaten leveren. Vraag naar de mogelijkheden.

De grondstoffen voor Finti komen uit Finland, zijn standaard PEFC-gecertificeerd en/of FSC Controlled Wood. Finti is KOMO-gecertificeerd, 
voor zowel het thermodificeren, het vingerlassen als het lamineren. KOMO-certificaat nr. 33310/14.

Meer informatie?
Kijk op www.jongeneel.nl of stuur een bericht naar finti@jongeneel.nl

Finti wordt gladgeschaafd met ronde hoekjes en is leverbaar in deze maten: 


