
De toekomst ziet er 
rooskleurig uit
Kleuren bepalen de uitstraling van je huis. Ga je voor 
staalblauw, monumentengroen of antracietgrijs? 
Verkeerd kiezen kan gelukkig niet; bij ons is elke 
kleurafwerking van de hoogste kwaliteit. Eigenlijk 
zijn er maar twee vragen... Wat past het beste bij je 
woonstijl? En wat past het beste bij je smaak?

Hou je van eenvoud?
Wit en crèmewit zijn de basiskleuren van 
onze kunststof kozijnen. De perfecte kleur 
voor als je van eenvoud houdt. In combinatie 
met een gladde structuur zorgen wittinten 
voor een smaakvolle uitstraling van iedere 
woning.

Voordelen
• Perfect voor mensen die van eenvoud 

houden.
• Past goed bij elke muurkleur en ieder 

interieur.
• Past bij iedere woonstijl, van strak tot 

landelijk.
• Onze basiskleuren zijn: wit (RAL 9016) 

en crèmewit (RAL 9001).

Gladde structuur - Zijdeglans

WIT
RAL 9016

CRÈMEWIT
RAL 9001

Wat past het 
beste bij je 

smaak?
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Hou je van chic en 
trendy?
Een matte afwerking van kozijnen geeft 
je huis een elegant uiterlijk. Hou je van 
een luxe uitstraling? Kies dan voor 
gladde kunststof kozijnen met een matte 
afwerking. Je kunt kiezen uit prachtige 
matte kleuren, van wit, grijs en antraciet 
tot zwart. 

Voordelen
• Elegant aanzicht.
• Dezelfde afwerking mogelijk aan 

de binnenkant.
• Onderhoudsarm.
• Past bij iedere woonstijl.

Houtnerf structuur - Zijdeglans

Gladde structuur - Mat

Hou je van hout?
Hout geeft een karakteristieke en 
natuurlijke uitstraling aan je huis. Wil je de 
uitstraling van hout en de voordelen van 
kunststof? Dan zijn kunststof kozijnen met 
houtnerfstructuur en zijdeglans afwerking 
iets voor jou. Er zijn diverse mooie (hout)
kleuren voor aan de buitenzijde van het 
kozijn. Wil je de draaidelen in een andere 
kleur? Geen probleem. Zo creëer je 
helemaal je eigen look.

Voordelen
• Nooit meer schuren en schilderen. 

Nooit meer!
• Niet te onderscheiden van echt hout.
• Nauwelijks onderhoud nodig, twee 

keer per jaar afsoppen en klaar!
• Kleurvast en krasbestendig.
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Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.


