Uw kunststof kozijnen
uit onze fabriek!

Vakmanschap en
maatwerk voor verduurzaming
van uw woning

Gijs:

‘Dit is waar wij het
voor doen’.
9,2

Kozijnen bepalen voor een groot deel het aanzicht en

Onze kozijnen zijn sterk isolerend en worden geleverd

de uitstraling van uw woning. Elk huis heeft een eigen

met hoogwaardig inbraakwerend glas dat voldoet aan alle
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normen en gewenste isolatiewaardes. De geïntegreerde

wensen en eisen. Onze duurzame en onderhoudsvrije

innovatieve ventilatiemogelijkheden zorgen voor een

kozijnen worden daarom al ruim 45 jaar per stuk en op

betere isolatie en gezonder leefklimaat in uw woning.

maat geproduceerd in onze eigen fabriek in Nederland.

Onze kozijnen zijn standaard voorzien van het sterkst
mogelijke veiligheidsbeslag dat voldoet aan de strengste

Met meer dan 20 dealers in Nederland is er altijd een

eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

dealer met een Kroon Kozijn showroom bij u in de
buurt waar u terecht kunt voor een compleet advies. De
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uw kozijnen, deuren en schuifpuien, inclusief beglazing
en beslag. In de showroom kunt u ook terecht voor een
deskundig advies over aanverwante producten zoals
bijvoorbeeld zonwering, raamdecoratie en gevelbekleding.

Bijdragen aan een betere wereld
en gezonder leefklimaat
Isoleren en verduurzamen van de eigen woning wordt

Dankzij de geavanceerde machines worden de kozijnen

steeds belangrijker. We moeten stap voor stap van het gas

steeds duurzamer geproduceerd. Onze vakmensen maken

af en de energieprijzen stijgen steeds verder. Dit betekent

al uw kozijnen en deuren op maat en werken ze af op

dat we onze huizen anders moeten gaan verwarmen en

basis van uw specifieke wensen en eisen, zodat ze volledig

dat kan alleen op een efficiënte manier als uw huis goed

aansluiten bij de uitstraling en het karakter van uw woning.

geïsoleerd is. Met onze sterk isolerende kunststof kozijnen,
gecombineerd met hoogwaardig inbraakwerend glas dat

De kozijnen gaan meer dan 50 jaar mee, zijn volledig

voldoet aan alle normen en gewenste isolatiewaardes,

recyclebaar, er hoeven geen bomen gekapt te worden,

realiseert u een aanzienlijke energiebesparing en zet u een

dankzij de nieuwste machines kost de productie weinig

grote stap in het verduurzamen van uw woning. De in de

energie en omdat we alles in onze eigen fabriek in Nederland

kozijnen geïntegreerde innovatieve ventilatiemogelijkheden

produceren, zijn er ook minder transportbewegingen nodig.

zorgen voor een betere isolatie en gezonder leefklimaat in
uw woning. Dit levert u naast een lagere energierekening

Kunststof kozijnen hoeven nooit meer geschilderd te

ook een warm en comfortabel huis op.

worden en schoonmaken kan al met een simpel sopje. Dit
betekent dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen bij het
onderhoud van uw kozijnen en u niet elke zoveel jaar liters
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Waarom Kroon Kozijn?
	Eén aanspreekpunt voor uw kozijnen, deuren,

Altijd een showroom
en vakkundig aanspreekpunt in de buurt
Kwalitatief hoogstaande ramen, deuren en schuifpuien

Bij elke vestiging kunt u terecht voor een vrijblijvend

schuifpuien, beglazing, beslag, zonwering, raamdecoratie

produceren is één, het plaatsen en monteren is minstens

advies. Heeft u specifieke wensen of eisen? Al onze

en gevelbekleding
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producten worden op maat gemaakt, dus alles kan!
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kennis en montagekwaliteit. Er is dus altijd een dealer

isolerende beglazing, bij de uitstraling van uw woning

met een Kroon Kozijn showroom bij u in de buurt. Op

aansluitend beslag en speciaal voor onze kozijnen en

dit moment worden al onze showrooms omgebouwd

deuren ontworpen raamdecoratie.

	Al onze producten op maat geproduceerd in onze
fabriek in Nederland
	Met meer dan 20 vestigingen altijd een dealer met
showroom bij u in de buurt
	Vakkundig advies en professionele montage door
een lokale dealer
	15 jaar garantie op kozijnen
	10 jaar garantie op beglazing en hang- en sluitwerk
	Onze producten voldoen aan alle relevante keurmerken
	Het Kroon Kozijn Garantplan verzekert u
van nakomingsgarantie
	Standaard de hoogste klasse inbraakpreventie

tot huiskamers waar u niet alleen terecht kunt voor
vakkundig advies, maar ook zelf onze hoogwaardige

De eigen monteurs van de betreffende vestiging komen

producten en de maatwerkoplossingen kunt ervaren.

bij u langs om alles in te meten en zorgen ervoor dat

Net als wij zijn een groot deel van onze vestigingen al

onze producten professioneel worden gemonteerd. U

meer dan 45 jaar een begrip in de regio wat betreft het

kunt rekenen op hoogwaardige kwaliteit, maatwerk,
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vakmanschap en dankzij het lokale aanspreekpunt een

en aanverwante producten.

uitstekende service, ook na oplevering.

In onze eigen Kroon Kozijn fabriek in Didam produceren we al meer
dan 45 jaar wekelijks honderden kunststof ramen en deuren. Onze
vakmensen maken al uw kozijnen en deuren op maat en werken ze
af op basis van uw specifieke wensen en eisen, zodat ze volledig
aansluiten bij de uitstraling en het karakter van uw woning.

Een eigen fabriek
in Nederland

Al onze kunststof ramen en deuren worden geproduceerd met
het KOMO keurmerk en worden standaard voorzien van hangen sluitwerk dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen® mag voeren.
Er wordt in onze fabriek geproduceerd volgens de richtlijnen van
de Kiwa en SKG.

Ambachtelijk productieproces
Vakmanschap zit in de genen van onze medewerkers. Met passie maken zij elk
Uw lokale dealer meet de ramen en deuren in uw woning voor u in en
geeft deze gegevens vervolgens door aan onze vakmensen in de fabriek
in Didam. Elk kozijn wordt zorgvuldig en tot op de millimeter nauwkeurig
geproduceerd op basis van uw wensen en de uitstraling van uw woning.

Onze kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien worden in onze eigen
fabriek gemaakt met Schüco profielen. Hierdoor is het mogelijk om
verdiept liggende kozijnen te produceren. Onze kozijnen zijn extra stevig
door de kern van verzinkt staal en de naadloze lasverbindingen. Hierdoor
is er nauwelijks meer een naad zichtbaar en zijn de kozijnen 100%
kleurvast. De standaard in de kozijnen geïntegreerde innovatieve venti
latiemogelijkheden zorgen voor een betere isolatie en gezonder leefklimaat
in uw woning.

U kunt ook kiezen voor de klassieke Hout Verbinding Look (HVL). In
combinatie met de houtnerfstructuur zijn uw kozijnen nauwelijks meer
te onderscheiden van houten kozijnen en profiteert u wel van alle
duurzaamheidsvoordelen van kunststof.

product op ambachtelijke wijze volledig naar uw wens.

Onze hoogwaardige kozijnen,
naar ieders wens in twee designs
MODERN
Kozijnen bepalen voor een groot deel het aanzicht en

MODERN

• Uitstekende thermische- en geluidsisolatie

de uitstraling van uw woning. Elk huis heeft een eigen

Ons kunststof kozijn ‘Modern’ is het meest gekozen design

• Geschikt voor alle soorten hoogwaardig isolatieglas

karakter en ieder persoon een eigen smaak en specifieke

en onderscheidt zich door zijn strakkere, hedendaagse

• Moderne hedendaagse uitstraling

wensen en eisen. Onze duurzame en onderhouds-

uitstraling en biedt ruimte voor extra dikke beglazing. Er

• Duurzaam en milieuvriendelijk

vrije kozijnen worden daarom per stuk en op maat

kan uit twee kozijncontouren worden gekozen: de schuine

• Vele kleuren en houtnerfstructuur mogelijk

geproduceerd.

variant (15°) en de hoekige variant (6°).

• Voldoet aan de hoogste eisen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Onze kozijnen zijn in meer dan 50 kleuren en verschillende

ACCENT

(houtnerf)structuren verkrijgbaar. De kozijnen van Kroon

Het kunststof kozijn ‘Accent’ heeft een klassiek en toch

Kozijn worden voorzien van een speciale UV bestendige

tijdloos design. De afgeronde hoeken geven dit kozijn zijn

en antistatische structuurlaag. Deze laag kan zowel in

karakteristieke uitstraling.

houtnerfstructuur als glad worden aangebracht.

Onze kozijnen zijn verkrijgbaar in twee designs: het
strakkere en populaire ‘Modern’ en ‘Accent’ voor de
karakteristieke uitstraling.

ACCENT
• Optimale isolatie
• Geschikt voor hoogwaardig isolatiebeslag
• Klassieke uitstraling
• Duurzaam en milieuvriendelijk
• Vele kleuren en houtnerfstructuur mogelijk
• Voldoet aan de hoogste eisen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

We hebben een uitgebreid assortiment kunststof voor- en achterdeuren
met vele glassoorten, in alle stijlen en met extra opties. De deuren zijn als
paneel- of vleugeloverdekkend model verkrijgbaar.

Ook alle deuren worden in onze fabriek op maat afgewerkt, dus het is
mogelijk om uw deur tot in het kleinste detail aan te passen aan uw wensen.
U kunt dus zelf de kleuren van uw deur bepalen, maar ook het deurbeslag is

Onze deuren

af te stemmen op uw persoonlijke smaak.

In uw eigen huis wilt u zich natuurlijk veilig voelen. De kwaliteit van de
deuren speelt hierbij een belangrijke rol. Onze deuren hebben deurbeslag
dat standaard voorzien is van het sterkst mogelijke veiligheidsbeslag dat
voldoet aan de hoogste eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voor
extra zekerheid kunt u kiezen voor automaatsloten in combinatie met een
kerntrekbeveiliging. Als u de deur dichtdoet worden altijd drie haken in het
staal geklemd. Voor extra veiligheid zorgt de kerntrekbeveiliging ervoor dat
het slot niet via de cilinder kan worden geforceerd. Zo heeft een inbreker
geen enkele kans.

Haal het buitenleven binnen
met een schuifpui of fraaie tuindeuren
Met een kunststof schuifpui of tuindeuren creëert u eenvoudig een ruime
doorgang naar buiten, zonder dat u hiermee ruimte verliest. Een schuifpui
geeft u het gevoel dat uw woonkamer in directe verbinding staat met
de tuin.

We hebben een ruime keuze in schuifpuien en tuindeuren. Zo zijn er niet
alleen vele mogelijkheden qua kleur en vorm, maar ook qua constructie.
Bij een kunststof schuifpui kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een
tweedelige pui, maar ook voor een pui met maar liefst vier delen.

Onze schuifpuien worden altijd op maat gemaakt. Hierdoor kan aan bijna
al uw persoonlijke woonwensen worden voldaan. De kunststof schuifpuien
en tuindeuren worden door Kroon Kozijn geproduceerd en gemonteerd
door vakkundige monteurs met jarenlange ervaring.

Veiligheidsbeslag met handige functies
Onze kozijnen zijn standaard voorzien van het sterkst mogelijke veiligheids

toevoer van verse lucht en afvoer van vochtige lucht, terwijl slagregen en

beslag dat voldoet aan de strengste eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

barre weersomstandigheden veilig buiten blijven.

Natuurlijk staat veiligheid voorop, maar bij de ontwikkeling van ons

Hoogwaardige beglazing

raambeslag hebben we ook rekening gehouden met functionaliteit. Ons beslag

Door de juiste beglazing te kiezen, wordt het binnenklimaat van uw woning een

is standaard voorzien van foutbedieningsbeveiliging en een geïntegreerde

stuk comfortabeler. Afhankelijk van de positie van uw huis, de stand van de zon

kierstandhouder. In onze draaikiepramen is het hang- en sluitwerk bovendien

en de indeling van uw woning kunt u bijvoorbeeld kiezen voor zonwerende,

in de sponning verwerkt, waardoor u geen beslag ziet als het raam is gesloten.

inbraakwerende of geluidswerende beglazing. Ook veiligheidsbeglazing is
een optie.

Parallelle draaikiep en ventilatiebeslag
Bewoners, huisdieren en planten produceren dagelijks meer dan 10 liter

Om de beglazing helemaal aan te laten sluiten bij de uitstraling van uw woning,

vocht. Daarnaast komt er vocht vrij bij het douchen, wassen en koken. Al

heeft u de keuze uit verschillende decoratieve opties, zoals gematteerd glas,

dit vocht kan minder snel wegtrekken met goed isolerende kozijnen. Het

glas in lood en kruisroeden.

parallelle draaikiep en ventilatiebeslag (PADK) combineert goede ventilatie
en veiligheid in één beslagtype.

Meer weten over alle mogelijkheden en innovatieve oplossingen? Kom langs
in een van onze showrooms bij u in de buurt en laat u geheel vrijblijvend

Het ventilatiebeslag heeft naast de normale draaikiepstanden nog een unieke

vakkundig adviseren en informeren over onze maatwerkoplossingen.

extra stand, namelijk een 6 mm rondom openstaande, maar vanuit buitenaf

Uiteraard kunt u hier al onze producten ook uitgebreid bekijken.

niet zichtbare functie. Dit zorgt voor een comfortabele en gelijkmatige

Zonwering, raamdecoratie
en accessoires
Voor extra comfort heeft u bij Kroon Kozijn tal van mogelijkheden om uw

De ScreenLine zonwering is speciaal ontwikkeld voor keukens en

onze maatwerkoplossingen in kozijnen, deuren, schuifpuien, beglazing,

badkamers. De jaloezieën zijn in de spouw van de isolerende dubbele

beslag en aanverwante producten zoals bijvoorbeeld zonwering, raam

beglazing gemonteerd. Uw zonwering kan niet meer vies of vet worden

decoratie en gevelbekleding. Uiteraard kunt u hier al onze producten ook

en ook niet meer beschadigen. ScreenLine is ook in schuifpuien en deuren

uitgebreid bekijken.

toe te passen.

woning duurzamer, mooier én comfortabeler te maken. Kies bijvoorbeeld
voor zonwering of prachtige op maat gemaakte raamdecoratie voor uw

Raamdecoratie op maat

kozijnen.

Ons uitgebreide assortiment raamdecoratie is speciaal ontworpen voor
onze kunststof kozijnen. De raamdecoratie kan in een frame op uw raam

Zonwering als duurzame oplossing

worden geplaatst of zelfs binnen uw beglazing. Bij plaatsing in een frame

Ook al zijn uw kozijnen en ramen zo goed mogelijk geïsoleerd, zonder

beweegt de decoratie mee bij het openen en sluiten van uw ramen en

goede zonwering kunnen zonnestralen nog steeds volop via uw ramen naar

deuren, zodat u alles gewoon open kunt zetten zonder dat de raamdecoratie

binnen komen. Onze geïntegreerde innovatieve ventilatiemogelijkheden

in de weg zit.

zorgen voor een betere isolatie en gezonder leefklimaat in uw woning,
maar eenmaal binnen kan de warmte toch minder goed de woning verlaten.

We werken samen met verschillende partners die gespecialiseerd zijn in

Zonwering is dus een aanvullende uitkomst bij het voorkomen van een

zonwering en raamdecoratie. Meer weten over alle mogelijkheden en

oververhitte woning. De neergelaten zonwering zorgt overdag dat de

innovatieve oplossingen voor de volledige verduurzaming én inrichting

warmte buiten blijft en de binnentemperatuur niet te hoog oploopt.

van uw woning? Kom langs in een van onze showrooms bij u in de buurt
en laat u geheel vrijblijvend vakkundig adviseren en informeren over

Al meer dan 45 jaar de
betrouwbare leverancier van
duurzame kozijnen en deuren
Het Kroon Kozijn Garantplan
Als consument is het lastig beoordelen wat de kwaliteit van de producten is, of de
dealer zijn afspraken nakomt en of de kosten wel kloppen. Om de risico’s voor u als
consument te beperken heeft Kroon Kozijn Nederland het Kroon Kozijn Garantplan
opgesteld. Kiest u voor Kroon Kozijn dan kiest u gegarandeerd voor kwaliteit,
service en zekerheid voor zowel de geleverde materialen/producten als de levertijd,
uitvoering, montage en service.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
De kunststof elementen van alle kozijnen en deuren zijn zelfdovend en daarmee zeer
brandveilig. Al onze ramen en deuren zijn standaard voorzien van hang- en sluitwerk
met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voor extra zekerheid kunt u kiezen
voor automaatsloten in combinatie met een kerntrekbeveiliging. Indien wenselijk
kunnen extra veiligheidsopties worden aangebracht, zoals veiligheidsglas en
extra veiligheidssloten.

KOMO Keurmerk
Kunststof ramen en deuren van Kroon Kozijn voldoen aan de hoogste
eisen binnen de branche. Niet voor niets voldoen al onze producten aan
het KOMO keurmerk. Dit betekent dat zij uitvoerig zijn getest op alle
belangrijke onderdelen. Voor u de zekerheid en extra garantie om langdurig
en optimaal te kunnen genieten en profiteren van uw kunststof ramen en
deuren.

CE Markering
De CE-markering is een Europees productinformatielabel dat aangeeft dat
het betreffende product volgens Europees gestandaardiseerde methoden
op een aantal eigenschappen is getest. Alle producten van Kroon Kozijn
voldoen aan het CE.

Met meer dan 20
vestigingen altijd een
Kroon Kozijn showroom
in de buurt!
Bij elke vestiging kunt u terecht voor een vrijblijvend advies en
kunt u al onze producten bekijken in de showroom. De eigen
monteurs van de betreffende vestiging komen bij u langs
om alles in te meten en zorgen ervoor dat onze producten
professioneel worden gemonteerd. U kunt rekenen op een
uitstekende lokale service, ook na oplevering.
Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer op

Scan de QR code voor het dealeroverzicht

www.kroonkozijn.nl/kroon-kozijn-dealers.

