Altijd een showroom

Al ruim 40 jaar

dicht bij u in de buurt!

ijzersterk in voordeuren!

Meer weten?
We helpen u
graag verder
De Kroon Kozijn dealer
heeft jarenlange ervaring
in ramen en deuren - en
geeft u graag aan passend
en uitgebreid advies.
Ga voor een oriëntatie
langs in de showroom
bij u in de buurt.
Of vraag uw dealer bij
u thuis een vrijblijvende
offerte op te stelllen, zodat
u precies weet wat uw
mogelijkheden zijn.
Kijk voor de dichtsbijzijnde
dealer op
www.kroonkozijn.nl.
We helpen u graag verder.

ALTIJD DICHT BIJ U IN DE BUURT!

www.kroonkozijn.nl

- Sinds 1975 -

Iedere dag de
beste willen zijn!

KLASSIEKE VOORDEUREN
UW RE GIONA LE KOZI JN P A R TN ER
RAMEN, DEUREN, SCHUIFPUIEN EN MEER!

Klassieke voordeurenserie

Achterdeuren

In uw eigen huis wilt u zich natuurlijk veilig voelen.
De kwaliteit van uw deuren speelt een belangrijke rol bij dit
gevoel van veiligheid.

Ook voor uw achterdeur is het van groot belang dat deze aan alle veiligheidseisen voldoet. En ook voor de achterdeur geldt natuurlijk dat hij moet
passen bij de uitstraling van uw woning. Ook hier zijn daarom ook weer
vele opties mogelijk.

De voordeur is de entree van uw woning. Met een voordeur van
Kroon kozijn heeft u direct een goede binnenkomer. Met name
voor tussenwoningen zijn voordeuren een goede mogelijkheid
de woning te onderscheiden en op te laten vallen. U heeft een
ruime keus uit ontwerpen. Verschillende kleurstellingen en type
beglazingen zijn mogelijk, zo dat u geheel naar eigen smaak of
naar het karakter van uw woning een passende combinatie kunt
kiezen.

Opties voor achterdeuren
Er kan gekozen worden voor een kunststof achterdeur die uit één of meerdere delen bestaat, met naar binnen of naar buiten slaande deuren.
Ook is de keuze mogelijk tussen verschillende profielen. Met behulp van onze
adviseurs wordt gekeken wat de juiste deur voor u is.

Marja

Standaard beslag
Alle Kroon Kozijn grepen zijn goedgekeurd volgens
, de hoogste eis
mogelijk voor kunststof en aluminium deuren. Bij ons deurbeslag profiteert
u standaard van automaatsloten in ombinatie met kerntrekbeveiliging. Als u
de deur dichtdoet, maar vergeet deze op slot te draaien, worden altijd twee
haken in het staal geklemd. De kerntrekbeveiliging zorgt ervoor dat het slot
niet via de cilinder kan worden geforceerd. Deze grepen in combinatie met
de deuren en ramen van Kroon Kozijn voldoen aan alle voorwaarden van het
PolitieKeurmerk Veilig Wonen®.

Annemoon

De Kroon Kozijn deuren voldoen
vanzelfsprekend aan het
Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
Zij zijn tevens standaard met
automaatsloten uitgevoerd.
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