
Standaardkleuren

ANTRACIETGRIJS
RAL 7016

MONUMENTEN-
GROEN
RAL 6064

STAALBLAUW
RAL 5011

ZILVERGRIJS
RAL 7001

GITZWART
RAL 9005

ZWARTBLAUW
RAL 5004

ZWARTGRIJS
RAL 7021

DENNENGROEN
RAL 6009

CRÈMEWIT
RAL 9001

LICHTGRIJS
RAL 7035

WIT
RAL 9010

KWARTSGRIJS
RAL 7039

Kies je kleur
Zie je het al helemaal voor je? Zo’n grote stalen 
pui in gitzwart, parelwit of misschien zelfs 
poederroze? Dat kan! Bij aluminium kozijnen 
kun je uit maar liefst 650 RAL-kleuren kiezen. 
Sterker nog: wil je binnen een andere kleur dan 
buiten? Dat kan ook!

Standaardkleuren
Om het je makkelijk te maken, maken we gebruik 
van een collectie standaardkleuren. Ben je op 
zoek naar een specifieke kleur, dan is dat uiteraard 
ook mogelijk.

Glans lak met een glansgraad van 
70 procent, geeft het kozijn een 
glanzend glad oppervlak

Mat lak met een glansgraad van 
30 procent, geeft het kozijn een 
mat glad oppervlak

En verder...
Voorbehandeling
Voor de glans-, mat- en structuurfinish geldt dat de 
kozijnprofielen standaard – in tegenstelling tot veel 
andere aanbieders – zijn voorbehandeld. Dat zorgt 
voor een zeer sterke, duurzame aanhechting voor 
de opvolgende laklaag. 

Scharnieren en grepen
De scharnieren worden 
standaard afgewerkt in dezelfde 
kleur als het kozijn. Raam- en 
deurkrukken zijn standaard in 
RVS-look. 

Structuur lak met een voelbaar 
‘korreltje’, geeft het kozijn een mat 
korrelig oppervlak

Metallic met metallic-effect 
(anodisatie) beschikbaar in blank, 
brons en zwart.

Kies je kleurafwerking
Maak je kozijnen nóg persoonlijker en kies de afwerking die bij je woonsmaak past.
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Kleuren & 
afwerkingen

Welke kleur 
en afwerking 

passen het  
beste bij jou?

Kleuren bepalen de uitstraling van je huis. Als het 
om aluminium kozijnen gaat, kun je uit honderden 
kleuren kiezen. Ga er maar aan staan! En dan hebben 
we het nog niet eens gehad over de verschillende 
afwerkingen. Verkeerd kiezen kan gelukkig niet; bij 
ons is elke kleurafwerking van de hoogste kwaliteit.
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