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GENIET VAN DE BUITENLUCHT
IN ALLE SEIZOENEN 

Door uw huidige kozijnen te vervangen door kunststofkozijnen helpt u mee aan een Co2-reductie van 1154 kg 
CO2 per jaar. Tevens brengt u de U-waarde van uw kozijn terug van 2.8 W/m2k naar 1.3 W/m2K.

1. VARIANTEN

Het verlengstuk van uw woonkamer 

Wijnsma schuifpuien...
            ongelooflijk mooi

Wijnsma puien zorgen voor een ideale overgang naar 
uw terras of tuin. U behoudt uw maximale leefruimte, want 
uw schuifpuien nemen géén ruimte in beslag bij het openen. 
Binnen en buiten lopen bijna naadloos in elkaar over. 
Wijnsma Kozijnen biedt u de keuze uit zowel kunststof als 
aluminium schuifpuien.

Verschillende varianten 
Naast een zeer ruimtelijk uitzicht zijn de Wijnsma puien in 
verschillende varianten en afmetingen leverbaar. In een mooi 
en functioneel design en hoogwaardig geproduceerd in onze 
eigen fabriek in Drachten kunt u kiezen uit schuif-, kiep-, draai- of 
vouwdeuren voor nog meer woon- en leefgenot

Terrasdeur/deuren

Schuifkiepdeur

Hefschuifdeur

Vouwschuifdeur
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Maak gebruik van onze Meet & Montageservice

Laat de buitenlucht 
                  naar binnen komen

2. HEFSCHUIFPUIEN

ROYAAL WONEN MET EEN 
RUIMTELIJK EFFECT

Groot voordeel van een hefschuifpui is dat de 

looprail van het schuifsysteem net zo hoog 

ligt als de binnenvloer. Hierdoor ontstaan er 

geen drempels bij het naar binnen en naar 

buiten lopen. Zeer veilig en comfortabel!

Betrek de tuin bij uw woning 
Houdt u van royaal wonen en grote ramen waar veel licht
binnenvalt? Dit realiseert u vooral bij de overgang naar de tuin 
of het balkon met een kunststof pui. Hierdoor betrekt u de 
tuin bij uw woning en wordt uw terras het verlengstuk van uw 
woonkamer zodra u de schuifdeuren opent. 
 
Eenvoudige bediening
De schuifpuien zijn eenvoudig te bedienen en vanwege de 
loopwagens schuiven de deuren zeer licht ondanks de staal- 
versterkingen en enorme glasafmetingen die mogelijk zijn.

De puien zijn optioneel uit te voeren met rolhordeuren om de 
insecten buitenshuis te houden.

Hefschuifdeur met vast glas

2 hefschuifdeuren met 2 vaste glazen

Door gebruik te maken van onze meet- en montage- service bent u altijd verzekerd van optimaal maatwerk  en een perfecte plaatsing van uw schuifpuien.

Openingsgreep naar binnen
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3. KIEPSCHUIFPUIEN

Wijnsma schuifpuien staat voor topkwaliteit en een optimale 
service en werkt met hooggekwalificeerde A-merken. Al meer 
dan 25 jaar produceren wij de meest duurzame producten in 
kunststof en aluminium. In onze eigen fabriek in Drachten zijn 
we dagelijks bezig met produceren en innoveren om meer luxe 
en comfort toe te voegen aan uw woon- en leefgenot. 

De kunststof en aluminium producten van Wijnsma Kozijnen 
gaan een leven lang mee en zijn onderhoudsarm.
Wij staan u te woord met kennis van zaken en bieden u graag 
een vakbekwaam antwoord op al uw wensen en vragen. In 
onze showroom laten wij u graag alle mogelijke opties zien en 
beleven.  
 
U bent van harte uitgenodigd.

ALLES UIT EIGEN FABRIEK

Kernwaarden... 
   • Hollandse bouwstijl        
   • Niet te onderscheiden
      van hout 
   •  Optimale duurzaamheid   
   •  Geweldige uitstraling     
   •  Optimale esthetica  
   •  Geluids- en warmte isolerend 
   •  Inbraakwerend

Blijvende frisse lucht door 
ventilatie kiepstand 

Wijnsma kiepschuifpuien zijn zeer geschikt voor kleinere door-
gangen. Deze schuifpui kan zowel in een kiepstand worden gezet 
maar ook helemaal naar rechts of naar links worden geschoven. 
Een van de grote voordelen van een kiepschuifpui is dat deze kan 
worden afgesloten maar toch in de kiepstand kan ventileren.

Kiepschuifpuien zijn geschikt voor overspanningen tot 3 meter. 
Bij grotere overspanningen wordt het schuiven te zwaar voor 
de regels waarin de schuifpui bevestigd is. Kiepschuifpuien zijn 
eenvoudig schoon te houden en uit te rusten met elk soort dubbel 
glas.

•  Kiepschuifpuien zijn voordelig in prijsstelling.
 
•  Het grote voordeel van een kiepschuifpui is dat de 
  pui afgesloten kan worden en toch in de kiepstand kan 
  ventileren. Zo heeft u blijvend frisse lucht zonder dat 
  er mensen of dieren naar binnen kunnen lopen. Deze 
  stand is overigens niet aan te bevelen, als er geen 
  bewoners thuis zijn.
 
•  Kiepschuifpuien zijn ideaal voor overspanningen tot 
  300 cm. Daarboven wordt het te schuiven deel erg
  zwaar voor de rails waarin het schuifdeel hangt. Het 
  schuifdeel schuift aan de binnenzijde van de woning, 
  net zoals de hefschuifpui.
 
•  De kiepschuifpui is eenvoudig schoon te houden en 
  in hetzelfde profiel leverbaar als andere kunststof        
  gevelelementen. Dit kan het uiterlijk van uw woning 
  bevorderen.
 
•  Net als bij een hefschuifpui is een kiepschuifpui uit 
  te rusten met elk soort dubbel glas. Soms is het aan te 
  bevelen dat men zonwerend glas gebruikt op de 
  zuidgevels. Dit glas isoleert uitstekend, terwijl het op 
  zonnige dagen toch niet alle zonne- en warmte stralen     
  naar binnen doorlaat, waardoor het leefklimaat in uw 
  woning aangenaam blijft. 

Enorme voordelen met 

Wijnsma kiepschuifpuien

1 kiepschuifdeur met vast glas

2 kiepschuifdeuren met 2 vaste glazen

1 kiepschuifdeur met 2 vaste glazen



8     9

4. VOUWDEUREN

Geweldig woongenot
Een vouwwand is een zeer chique oplossing voor 
tuingericht wonen door het grote glasoppervlak 
ervaart u al in de lente bij de eerste zonnestralen 
een geweldig woongenot. 

Zodra u de gehele wand met één hand opent heeft 
u direct het idee dat uw woonkamer het verlengstuk 
is van de tuin

Verschillende mogelijkheden 

en oplossingen 
   • Maximale gevelopening

   • Onderhoudsvriendelijk 
   •  Isolerend

 

Een chique oplossing 
voor tuingericht wonen

Verschillende uitvoeringen

Direct genieten 
                        van uw tuin

2 vouwdeuren - 1 draaideur 2 vouwdeuren - 1 draaideur 2 vouwvdeuren - 2 draaideuren

4 vouwvdeuren - 1 draaideur 4 vouwvdeuren - 2 draaideuren

4 vouwdeuren - 1 draaideur 4 vouwdeuren - midden 2 draaideuren

4 vouwdeuren - 1 draaideur 
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5. TERRASDEUREN

Wijnsma terrasdeuren, uitgevoerd in kunststof, bieden als 
voordeel dat ze weinig tot geen onderhoud vragen. Ze bieden 
extra veiligheid en zijn bestand tegen weer en wind.  
 
Geniet van het buitenlicht 
Wijnsma terrasdeuren geven u vooral een optimaal woon- 
comfort, want ook wanneer de zon wat minder schijnt, zet u 
toch de deuren open om de natuur te ruiken en de buitenlucht 
binnen te laten.

ALTIJD EEN COMFORTABEL 
                            BINNENKLIMAAT

Wenst u extra veiligheid bijvoorbeeld voor uw spelende kinderen? 
Kies dan voor veiligheidsglas in uw terrasdeuren. U heeft daarbij 
de keuze uit gehard glas en gelaagd glas.

Gehard glas
Gehard glas is ongeveer 5 tot 7 keer zo sterk als gewoon glas 
van dezelfde dikte. Bij breuk valt het uit elkaar in kleine stukjes, 
die geen diepe wonden veroorzaken. Ideaal om toe te passen 
op plaatsen met een verhoogd risico op glasbreuk.

Gelaagd glas
Gelaagd glas bestaat uit twee of meerdere glasplaten. Tussen deze 
glasplaten zit een onzichtbare folie, die er voor zorgt dat de ruit in 
één stuk blijft wanneer deze breekt. De folie houdt alles bij elkaar. 
Gelaagd glas is wel veiliger, maar niet sterker dan gewoon glas. 
Gelaagd glas is ook inbraakvertragend. Sommige verzekerings-
maatschappijen geven extra korting wanneer u kiest voor gelaagd 
glas. Zeker de moeite waard om naar te informeren.

KIEZEN VOOR 
EXTRA VEILIGHEID!
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