KOZIJNEN OM
NOOIT MEER
NAAR OM TE
KIJKEN!

Maatwerk in kunststof en aluminium producten

WWW.WIJNSMAKOZIJNEN.NL

1. RENOVATIE

VERNIEUWEN ZONDER HET
GEVELBEELD AAN TE TASTEN

indingen.
Kozijnen met rechte verb
.
een schuine verbinding
Bij kunststof ziet u vaak
ofkozijnen met houtnerfWij leveren ook kunstst
indingen.
structuur en rechte verb
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Hoger comfort &

"Kunststofkozijnen...

ongelooflijk mooi"

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.

energieklasse
Uw oude kozijn		

warmteverlies:
U-waarde = 2,8 W/m2K		

Uw nieuwe kozijn

warmteverlies:
U-waarde = 1,3 W/m2K
Door deze vervanging
van kunststofkozijnen
bespaart u in 10 jaar tijd
een uitstoot van

1154 kg Co2 per jaar
en draagt u tevens aanzienlijk
bij aan de bescherming
van het milieu!
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2. NIEUWBOUW

SAMENWERKEN MET WIJNSMA KOZIJNEN,
BETEKENT SNELLER EN EFFICIËNTER BOUWEN

Reducering bouwrisico's
door samenwerking

De bouw heeft de mond
vol over ketenintegratie
en LEAN
bouwen. Aannemers en
toeleveranciers geloven
door samenwerking het proces te versn
ellen, de bouwkosten te
verlagen.
Voor Wijnsma Kozijnen
is samenwerken echter ee
n
vanzelfsprekendheid. To
en LEAN nog nauwelijks
bestond en
ketenintegratie een stille
wens was, toen koos Wijn
sma er al voor
om aannemers en opdrac
htgever ‘volledig’ te ontzo
rgen en hen
alle zaken rond advies, on
twerp, uitvoering en mon
tage bij nieuwbouw-projecten uit hand
en te nemen.
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3. PROFIELEN

ALLES UIT EIGEN FABRIEK

DE MEEST GEBRUIKTE
KOZIJN - RAAM COMBINATIES:

Wijnsma Kozijnen 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 woning 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.

74 mm vlak.								115 mm verdiept. 									115 mm blok.

Wijnsma Kozijnen biedt u de keuze uit het
verdiepte kozijnprofiel en het vlakke profiel

Kernwaarden...

			• Hollandse bouwstijl 		
			• Niet te onderscheiden
						van hout
			•		Optimale duurzaamheid		
			•		Geweldige uitstraling				
			• Optimale esthetica
			• Geluidsisolerend
			• Inbraakwerend
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Verdiept kozijnprofiel
Het verdiepte kozijnprofiel geeft het Hollands karakter weer.
De mogelijkheden zijn eindeloos. U kunt kiezen voor het ‘basis’
verdiepte kozijnprofiel met de voor kunststof zo typerend
‘schuine’ verstekhoeken. Nog steeds het best verkochte kunststof
profiel. Maar u kunt ook kiezen voor hetzelfde verdiepte kozijnprofiel, maar met rechte hoekverbindingen ‘HVL’, die typerend
is voor hout. Uw kozijnen krijgen een heel andere uitstraling.
Beide profielen zijn verkrijgbaar met of zonder houtnerfstructuur.

Vlakke kozijnprofiel
170 mm hefschuifpui.

Het vlakke kozijnprofiel geeft het oorspronkelijk beeld van
kunststof weer. Dit ranke kozijn biedt een voordelige en solide
oplossing wanneer u kiest voor kunststof ramen.
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4. DEUREN

Uw voordeur is het

							 visitekaartje van
							 uw woning

Uw voordeur vormt het visitekaartje van uw woning
en dient vooral sfeer en gastvrijheid uit te stralen.
Wijnsma Kozijnen biedt u een uitgebreide keuze,
om uw voordeur te kiezen naar uw eigen smaak.
U kunt kiezen uit meer dan 40 modellen. Eén ding
hebben ze allemaal gemeen: hun hoogwaardige
kwaliteit en luxe uitstraling.
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KENMERKEND VEELZIJDIG

IN UW EIGEN
ONTWERP

40 verschillende
modellen

ije uitstraling
			• Warme gastvrrie
			• Onderhoudsvd ndelijk
			•		Inbraakweren
			• Kleurecht
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5. TERRASDEUREN & SCHUIFPUIEN

ALTIJD EEN COMFORTABEL
BINNENKLIMAAT

KIEZEN VOOR

EXTRA VEILIGHEID!

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 waar glas snel kan breken.

Gelaagd glas

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.

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 verzekeringsmaatschappijen geven extra korting wanneer u kiest voor gelaagd
glas. Zeker de moeite waard om naar te informeren.

Geniet van het buitenlicht
Wijnsma terrasdeuren geven u vooral een optimaal wooncomfort, 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.
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6. DAKKAPELLEN

VERGROTING SLAAP- OF BADKAMER LEVENSLANGE OPLOSSING

te klein en wilt u
Is uw slaap- of badkamer
n
is een fraaie dakkapel va
graag meer ruimte? Dan
iste en ideale oplossing!
Wijnsma Kozijnen de ju
de ruimte, ook aan de
Niet alleen vergroot het
of dakkapel een zeer
buitenkant is een kunstst
de lange termijn.
duurzame oplossing voor
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7. LUIKEN

ZONWEREND EN SIERAAD
VOOR UW WONING

8. ROEDEN & DORPELS

KOESTER DE RUSTIEKE
UITSTRALING VAN DE GEVEL

Glasroeden voor een nostalgische uitstraling
Wilt u de nostalgische en rustieke uitstraling van uw woning
waarborgen? Of bij een nieuwbouwwoning juist die uitstraling
creëren? In dat geval is het interessant om glasindelingen in de
beglazing aan te brengen. Dat kan op twee manieren. Met opgeplakte roeden of door het plaatsen van roeden tussen het glas.

Opgeplakte roeden
De realistische uitstraling van opgeplakte roeden ontstaat door
zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde een kunststof roede
op het glas aan te brengen. Door naast de opgeplakte roede
een aluminium kader te plaatsen, krijgen uw ramen visueel de
uitstraling alsof het glas daadwerkelijk is opgedeeld in aparte
vlakken.

Roeden tussen het glas
Wil men een originele uitstraling, dan kiest men er voor om
roeden tussen het glas te plaatsen. Naast een nostalgische uitstraling bieden deze roeden ook onderhoudsgemak. Bij originele
roeden wordt een aluminium roede in de spouw van het glas
aangebracht. Men is volledig vrij in de keuze van de kleur en
in de vakverdeling. De roeden zijn leverbaar in verschillende
breedtes en kleuren.

SPECIALS
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Verlaagde onderdorpel voor een veilige
en rolstoelvriendelijke entree
Duurzaam verlaagde onderdorpel

Oude zonwering
herleefd
De wederopstanding van de luiken is een feit. Zonwerend en een
sieraad voor uw nieuwe of bestaande woning.
De ontwikkeling van kunststof luiken is inmiddels zover
gevorderd dat het niet meer van hout te onderscheiden is.

Naast de klassieke onderdorpel, die bestaat uit kozijnprofielen,
is het mogelijk te kiezen voor een duurzaam verlaagde onderdorpel. Deze verlaagde onderdorpel biedt een lage en veilige
opstap en een extra hoge duurzaamheid. Ook is hij slijtvast.
De verlaagde dorpel biedt veiligheid aan ouderen en maakt de
woning of de ruimte eenvoudig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Deze onderdorpel voldoet aan de eisen die het Bouwbesluit stelt
aan de vastgelegde instaphoogte bij nieuwbouwwoningen.

Speciale onderdorpels
Ook is het mogelijk te kiezen voor een onderdorpel die is
vervaardigd uit natuursteen. Deze natuurstenen onderdorpels
worden met neuten gekoppeld aan het kunststofkozijn.

Daarbij heeft kunststof wel de belangrijke voordelen zoals
• duurzaamheid
• onderhoudsarm
•		 kleurecht en kwaliteit
• weersbestendig
Kunststof luiken kunnen worden uitgevoerd met verstelbare
lamellen of een paneel al dan niet uitgevoerd met zandloper.
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10. FIGUURGLAS

9. SPECIALE KOZIJNEN

KLASSIEKE, RONDE OF
DOORLOPENDE STIJL?

THERMISCH GLAS
duurzaam & comforta
bel

SPECIALS

Elk model en elke vorm op maat gemaakt.
Hebt u als architect of opdrachtgever een bijzonder ontwerp voor ogen? Of dienen de kozijnen als vervanging van getoogde of halfronde of ronde ramen? Wijnsma Kozijnen helpt u graag. Wij beschikken over de vakkennis en de ontwerp- en productiemogelijkheden
om ‘elke special’ voor u te maken. Vertel ons uw wensen en wij realiseren een oplossing naar volle tevredenheid.

Een nostalgisch beeld dat niet verloren mag gaan
Het is toch een prachtig beeld die halfronde stalramen, zoals wij die nog steeds zien in de oude boerderijen. Een beeld dat ook bij
renovatie of nieuwbouw niet verloren mag gaan. Wijnsma kozijnen helpt u om het gevelbeeld van uw oude bestaande schuur in stand
te houden. Samen komen wij tot architectonische hoogstandje, waarmee u het beeld van weleer evenaart in uitstraling en overtreft in
materiaalgebruik.
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Milieu minder belast
Energiebesparing blijft belangrijk. Een lage U-waarde draagt bij
aan optimale energiebesparing. Hierdoor wordt het milieu minder
belast en worden energiekosten bespaard.

Zomers koel en winters warm
Thermisch glas biedt een comfortabele leefomgeving door het in
de zomer koel te houden en in de winter behaaglijk warm.

Ruime keuze in decoratieve mogelijkheden
De ruime keuze aan decoratieve mogelijkheden voor meer privacy
en vrijheid bieden tevens de mogelijkheid om een persoonlijke
inbreng aan een ontwerp toe te voegen.

Ruime keuze in decoratieve mogelijkheden
Verder leveren wij een compleet gamma aan zonwerende beglazing om warmte- en lichttoetreding te reduceren.
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11. TERRASOVERKAPPINGEN & TUINKAMERS

12. DUURZAME KWALITEITSMERKEN

Ontdek de natuurgetrouwe
uitstraling van kunststof

KUNSTSTOF BOUWPRODUCTEN • GEVELBEKLEDING • BOEIDELEN • VENSTERBANKEN

GEVEL & DAKRANDPANELEN

Een onderhoudsarm product met de uitstraling van een traditioneel houten gevel.
Dat bereikt u met de toepassing van gevelpanelen. Het oogt simpelweg als
hout, maar met alle gemakken en voordelen van hedendaags hoogwaardig kunststof.
FORTALIT kleuren

De luxe van 4 seizoenen

"buitenleven"
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Kunststof is een uiterst modern product dat alle
kwaliteitseisen in zich heeft die wij aan moderne
materialen stellen. Ook een houtnerfstructuur is
mogelijk.
WIJNSMA TERRASOVERKAPPINGEN EN
TUINKAMERS VOLDOEN AAN DE HOOGSTE
KWALITEITSEISEN
Op het gebied van duurzaamheid, milieuvriendelijk en onderhoud spant Wiijnsma de kroon en zijn de terrasoverkappingen en
tuinkamers van Wijnsma ook voor iedereen betaalbaar.

Uitgebreid assortiment

Goud Eiken
Renolitnr. 2178

Anteak
Renolitnr. 3241

Wijnrood
Renolitnr. 3005
RAL 3005

Crème
Renolitnr. 1371
RAL 9001

Wit
Renolitnr. 9152
RAL 9016

Blauw
Renolitnr. 5150
RAL 5011

Monumenten Blauw Monumenten Groen Groen
Renolitnr. 1500
Renolitnr. 9925
Renolitnr. 6125
RAL 6009

Antraciet
Renolitnr. 7016
RAL 7016

VENSTERBANKEN

Kies voor kwalitatief hoogwaardige kunststof vensterbanken.
Deze vensterbanken staan garant voor duurzaamheid, zijn onderhoudsvriendelijk en passen moeiteloos in elk interieur. Wij leveren al onze
vensterbanken op standaard lengten van 6 meter.

VOLSCHUIM BOEIDELEN

DSIRE LAMINAATVLOEREN

Aantrekkelijke laminaatvloeren in stijlvolle en natuurlijke houtdecors
met clicksysteem. In diverse kwaliteiten beschikbaar in vlakke uitvoering of met
V-groef aan de lange zijden. Enkele series zijn uitgevoerd met Fall Down systeem
aan de kopse kant voor snel en vergrendeld leggen.

Maak kennis met ons uitgebreid assortiment in kleur, afmeting en
materiaal en ervaar dat dit een koop voor het leven is.

Andere maten en kleuren op aanvraag.
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Maatwerk in kunststof en aluminium producten
De Steven 22, 9206 AX Drachten, Tel: 0512-712414, info@wijnsmakozijnen.nl

WWW.WIJNSMAKOZIJNEN.NL

Erkend dealer

