
UW REGIONALE KOZIJNPARTNER

UW 
VOORDEUR 

TEGEN EEN  
AKTIE- 
PRIJS !

8 modellen  

1 Prijs!



Kombinieren, 
ergänzen, 
erweitern. 

stanggreep Merkur  
rvs mat geborsteld,  

Ø 30 mm, 
H 800 of 1600 mm lang

De binnenruit is steeds een ruit met een hoog rendement isolatie, ofwel een 
U-waarde van 1,1 W/qm K, en helpt u energie te besparen. Verder kunt u uit 4 
glasvariaties kiezen. Het type parsol grijs heeft een U-waarde van 3.0 W/qm K. 

Een grote keus aan modellen 
tegen een topprijs!
Met deze 8 actiemodellen  
(enkelzijdig vleugelafdekkend) bie-
den wij een complete keuze aan. 
Vanzelfsprekend met dezelfde kwa-
liteit en service, maar dan voor een 
actieprijs!

Modern en tijdloos design 
door u zelf gekozen!
Uw deur wordt met de hand  
gemaakt, met precies de kleur, 
greep en glastypes zoals u het wilt.
Zo krijgt u precies de deur zoals u 
hem wilt.

Lange levensduur
Mede dank zij de hoogwaardige 
aluminium deklagen, en het hoog-
waardige isolatieglas,  is uw voor-
deur een langdurige en verstandige 
investering. Ook na vele jaren van 
gebruik zult plezier aan uw deur 
blijven beleven. Natuurlijk van de 
zelf  gekozen optiek, maar zeker de 
geleverde kwaliteit. 

Niet zonder reden is de hoogwaardige kwaliteit van onze deuren al aan de buitenzijde 
zichtbaar en tastbaar. Onze deuren worden voorzien van licht- en weerbestendige 
kleuroppervlakken en of  houtnerffolie’s, weer een zekerheid voor uw langdurige 
investering.

Kies zelf de bij u passende glassoort !

Kies zelf de bij passende kleur ! 
Alle aktiemodellen zijn aan de buitenzijde leverbaar in 4 verschillende houtnerf  folie’s, of  in een  
hoogwaardige lak. De binnenzijde is ook weer naar keuze wit 9016 of creme 9001 gelakt.

Helder glas Chinchilla wit      Mattering Bonn     Parsol grijs

Aktieprijs !!

Ral 9001 
Creme    

Ral 7016 
Antraciet    

Ral 6009  
Donkergroen   

Ral 5011 
Staalblauw  

Kies de bij u  
passende greep ! 
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Modeloverzicht  

Neptun  S. 04

Argo 2 S. 07

Venus 2 S. 10

Juno 4 S. 05

Namo 2 S. 08

Lenwe 2 S. 11

Heldan 2 S. 06

Trendy 2 S. 09
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Het vleugel- 

afdekkende deurblad !!                                                                   

In de regel wordt het deurblad in de vleugel van uw 
nieuwe voordeur gezet. Dat ziet u aan de rondom 
lopende afdichtrand tussen deurblad en vleugel –  
aan de buiten- en de binnenzijde van de deur. 

Vleugelafdekkende deurbladen daarentegen dekken 
de deurvleugel helemaal af. Zo ontstaat een volledig 
glad en harmonieus deuroppervlak zonder zichtbare  
afdichtranden. 

Het deurblad aan de buitenzijde

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
in de deurvleugel gezet deurblad vleugelafdekkend deurblad  

Het design kan zijn werking ontplooien op het optisch rustige en als uit één stuk gemaakte oppervlak en daarbij vol tot zijn recht 
komen. In tegenstelling tot het aan de binnenzijde aangebrachte deurblad plaatst de edele, aan de binnenzijde vleugelafdekkende 
optiek ook volmaakte accenten in het interieur. 
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Neptun
met vleugelafdekkend deurblad,  
helder glas,  
zijdelen helder glas,  
greep Merkur 1600 mm rvs mat

Juno 4
met vleugelafdekkend deurblad,  
glas Bonn,  
volledig gematteerd,  
greep Merkur 800 mm rvs mat

Helder glas        

Chinchilla wit     

Mattering Bonn     

Parsol grijs

Uw glaskeuze inclusief !!                                                                   
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Heldan 2
vleugelafdekkend deurblad,  
glas Bonn,  
volledig gematteerd,  
greep Merkur 1600 mm rvs mat

stanggreep Merkur  
rvs mat geborsteld,  
Ø 30 mm, 
H 800 of  1600 mm lang

Uw greepkeuze inclusief !!                                                         
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Argo 2 
vleugelafdekkend deurblad,  

glas Bonn, 
volledig gematteerd,  

greep Merkur 1600 mm rvs mat
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Namo 2
vleugelafdekkend deurblad,  
glas Chinchilla wit,  
greep Merkur 1600 mm rvs mat

Uw kleurkeuze inclusief !!      

Ral 9001 Creme    

Ral 6009  
Donkergroen 

Ral 7016  
Antraciet 

Ral 5011  
Staalblauw  



9

Trendy 2
vleugelafdekkend deurblad,  

glas Bonn,  
volledig gematteerd,   

greep Merkur 800 mm rvs mat



Uw glaskeuze inclusief !!                                                                   
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Venus 2
vleugelafdekkend deurblad,  
glas Chinchilla wit,  
greep Merkur 1600 mm rvs mat

Helder glas        

Chinchilla wit     

Mattering Bonn     

Parsol grijs
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Lenwe 2
vleugelafdekkend deurblad,  

glas Bonn,  
volledig gematteerd,   

greep Merkur 800 mm rvs mat



Vrijblijvend een offerte
De Kroon Kozijn dealer heeft jarenlange 
ervaring op het gebied van ramen en deuren.  
Op basis van uw specifieke wensen en uw 
eisen geeft de Kroon Kozijn dealer u geheel 
vrijblijvend een uitgebreid advies.  
Zowel voor, tijdens als na het monteren van 
uw nieuwe ramen en deuren kunt u altijd bij 
hem terecht voor raad en daad!  
Zijn kennis is groot en zijn service 
uitstekend! Hij woont tenslotte bij u in de 
buurt. U kunt oriënterend langskomen in de  
showroom of specifiek een vrijblijvende 
offerte bij uw thuis laten opstellen zodat u 
precies weet wat de mogelijkheden zijn! 
Vraag vandaag nog om deze vrijblijvende  
offerte.

www.kroonkozijn.nl 

Uw regionale dealer:

Alle afgebeelde modellen in deze brochure zijn zowel in kunststof als aluminium verkrijgbaar.

Keurmerken:

de kroon op uw huis!

CATALOGUS LUXE VOORDEUREN
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