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De Kroon Kozijn formule:
Perfecte kozijnen leveren aan betrouwbare dealers
IJzersterk in kozijnen!

Kroon Kozijn produceert wekelijks
honderden kunststof en aluminium
ramen en deuren in haar eigen
fabriek. Het gaat hierbij altijd om
maatwerk, zowel wat betreft de kleur
en de beglazing als de vorm.

Professioneel dealernetwerk
Kroon Kozijn Nederland werkt met geselecteerde dealers. Zij zijn geselecteerd op
technische- en productkennis. De Kroon
Kozijn dealer is de schakel tussen u en de
fabriek. De dealer is verantwoordelijk voor
de uitvoering van uw opdracht.
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De Kroon Kozijn dealer is een zelfstandige ondernemer. De zelfstandigheid, de
keurmerken en de Kroon Kozijn selectie
waarborgen de kwaliteit van de montage
en producten.Vaak heeft de Kroon Kozijn
dealer ook nog andere producten in zijn
assortiment, zoals: dakkapellen, serres,
zonweringen en balkonbeglazing.

Het product

De basis van het concept wordt gevormd
door de kwaliteit van de Kroon Kozijn
producten en de compleetheid van het
leveringsprogramma. Al onze kunststof
ramen en deuren worden geproduceerd
met het VKG keur en zij worden standaard
voorzien van hang- en sluitwerk dat het
Politiekeurmerk Veilig Wonen® mag voeren.
Er wordt geproduceerd volgens de
richtlijnen van Kiwa/SKG.

Het milieu

Kunststof, hout en aluminium hebben
allemaal verschillende vervuilingen en
energetische belastingen voor het milieu.
Het minst milieubelastende materiaal voor
kozijnen is kunststof. Dit is in onafhankelijk
onderzoek aangetoond. Kunststof
kozijnen hebben een verwachte levensduur
van ruim 50 jaar (zonder noodzakelijk verven en onderhoudsmiddelen) en daarnaast
zijn kunststof kozijnen 100% recyclebaar.
Ook aluminium is recyclebaar, hout is
uiteraard niet recyclebaar.
Productie van kunststof kozijnen vergt
minder energie dan de productie van
aluminium of houten kozijnen.

Met Kroon Kozijn
heeft u zekerheid!

Keurmerken en garantie
De fabrikant

Met de producten van Kroon Kozijn
haalt u kwaliteit in huis, kozijnen van
Kroon Kozijn staan voor een leven
lang plezier!
De fabrieken zijn aangesloten bij het VKG
en het VMRG. Dit betekent dat voldaan is
aan strenge eisen aangaande de productie,
de materialen en de mensen.

Veiligheid

Op de meeste ramen en deuren is het
mogelijk hang- en sluitwerk te monteren
dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig
Wonen®. Dat geeft een goed en veilig gevoel.
Op het hang- en sluitwerk wordt 2 jaar
fabrieksgarantie afgegeven. Daarnaast kunt u
bij elke dealer vragen om veiligheidsglas.
Dan heeft u doorval beveiliging (voor
spelende kinderen) en u kunt zelfs kiezen
voor inbraakwerende beglazing.

Dat Kroon Kozijn overtuigd is van de
kwaliteit van haar producten wordt nog
eens extra onderstreept door de 15 jaar
garantie die zij geeft op alle kunststof
kozijnen en de 10 jaar garantie op alle
aluminium kozijnen.

Betrouwbare dienstverlening
Computergestuurde machines zorgen
ervoor dat elk kozijn foutloos en perfect
gemaakt wordt. Daarnaast zijn er natuurlijk
de werknemers in de fabrieken. Zij vormen
het hart van het productieapparaat.
Door gedegen training en jarenlange
ervaring staan zij garant voor de kwaliteit
van elk kozijn dat de fabriek verlaat.
Bestellingen van de dealer naar onze
fabrieken en de werkvoorbereiding op ons
kantoor worden allemaal digitaal geregeld.
Dit sluit fouten in het bestel- en
productieproces uit.

Keurmerken op het product van Kroon Kozijn
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Kunststof Kozijnen
Uw woning is een zeer waardevol
bezit. Wanneer u het besluit hebt
genomen om de kozijnen in uw
woning te vervangen, zijn kunststof
kozijnen van Kroon Kozijn een
uitstekende keuze! Kozijnen bepalen
namelijk voor een belangrijk deel de
uitstraling van uw woning.
Kroon Kozijn heeft voor iedereen de
perfecte kozijnen, die passen bij het
karakter van uw huis. Op die manier
verfraait u uw gevelbeeld!

Welk profiel?

In kunststof kunt u kiezen uit twee basis
kozijnvormen. De ene is het fraaie vlakke
profiel, uitermate geschikt voor nieuwbouw
en moderne woonstijlen. Daarnaast is er
het verdiept liggende klassieke kozijn. Dit is
meer geschikt voor traditionele woningen.
Beide systemen zijn technisch gezien
gelijkwaardig. Uw erkende Kroon Kozijn
dealer geeft u graag advies.

Waarom kunststof?

Kunststof kozijnen zijn een uitstekende
keuze. Kunststof kozijnen van Kroon Kozijn
zijn op de eerste plaats mooi, maar
daarnaast ook milieuvriendelijk. Ze gaan lang
mee (meer dan 50 jaar), de productie vergt
weinig energie en ze kunnen gerecycled
worden.
Ze hebben uitstekende isolerende en
geluidswerende eigenschappen.
Tenslotte vergen kunststof kozijnen weinig
onderhoud, en zijn ze zeer goed bestand
tegen alle weersinvloeden. Geen tocht en
lawaai, geen onderhoud, lage energiekosten
en een comfortabele temperatuur in uw
woning zorgen voor een groot gevoel van
welzijn!

Wit of een kleur?

Bij Kroon Kozijn kunt u kiezen uit een
zeer groot kleurenassortiment. Zo kunt
u precies de kleur kiezen die goed bij uw
huis en smaak past. De kunststof kozijnen
van Kroon Kozijn worden voorzien van
een speciale UV bestendige en antistatische
structuurlaag. Deze laag kan zowel in houtnerfstructuur als glad worden aangebracht,
en ook in vele houtsoortkleuren.
De kozijnen van Kroon Kozijn zijn
standaard in de kleuren wit en crème wit.
Deze kunnen zonder folie worden
aangeboden, maar ook met folie als er een
structuurnerf gewenst is. De binnenzijde van
de kozijnen is standaard glad crèmewit maar
er kan ook worden gekozen voor een kleur,
met of zonder structuur. Op de kozijnen
kan in de fabriek bij Kroon Kozijn een mooi
houtnerf motief aangebracht worden.
Deze houtnerf doet het kozijn lijken op
hout door de kleine nerfjes en de specifiek
ontwikkelde houtkleuren. Hieronder ziet u
een aantal kleuren uit ons assortiment.

u
4

Uw voordelen
Hoe herkent u een Kroon Kozijn?

Kroon Kozijnen herkent u aan het Kroon logo op de
handgrepen en aan het vignet op de hoeken van de
kozijnen aan de buitenzijde. Alleen dan hebt u echte
Kroon Kozijnen.

Waarom Kroon Kozijnen?

Naast alle al genoemde voordelen zijn er nog meer redenen om te
kiezen voor kunststof Kroon Kozijnen:
• Kunststof kozijnen bieden een uitstekende inbraakpreventie,
en zijn bij Kroon Kozijn voorzien van Politiekeurmerk Veilig
Wonen®
• Op onze kunststof kozijnen krijgt u 15 jaar garantie
• Minder stookkosten door uitstekende isolatie
• Kroon Kozijnen komen uit een gecertificeerd productieproces
• Moderne fabricage (VKG) in eigen
Hollandse productiebedrijf
• Kunststof kozijnen zijn onderhoudsarm Periodiek reinigen met
een huishoudelijk, niet schurend schoonmaakmiddel is het
enige dat nodig is.
U hoeft nooit meer te schilderen
• Regionale montage door erkende vaklieden
• Onze kunststof kozijnen zijn brandvertragend
• Onze draai/kiepramen hebben verdekt beslag, dus geen
scharnieren in het zicht en geen losse kapjes
• Kroon Kozijn PADK raambeslag, unieke ventilatiestand op uw
draaikiepramen!

U ziet het aan de doorsnede van het profiel:
de profielconstructie met vijf kamers en
een grotere raamdiepte van 70 mm vormt
de basis voor een uitstekende warmte en
geluidsisolatie. Daarnaast zorgt het staalframe
in het profiel voor een zeer stevig en
duurzaam kwaliteitskozijn.

Vraag uw Kroon Kozijn
dealer naar een volledig
kleurenoverzicht!
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Lassen en raambeslag
Gelaste kozijnen superieur!

Kroon Kozijn biedt de mogelijkheid om
de kozijnen zowel gelast als gecontramald
te leveren. Gelaste kozijnen zijn technisch
gezien superieur. Het kozijn is na het lassen
uit één deel opgebouwd. In onderstaande
figuur links kunt u een gelaste hoek van een
kozijn zien.
Bij gecontramalde kozijnen (geschroefde
kozijnen), zie je op de kozijnen geen lasnaad.
Bij houtnerf profielen is de verbinding
zoals bij houten kozijnen. Middels stevige
schroeven worden de profielen bevestigd.
In onderstaande figuur rechts kunt u een
gecontramalde kozijn zien.

Raambeslag

Het beslag voor de ramen van Kroon Kozijn
biedt vele mogelijkheden. Zo wordt veiligheidsbeslag bijna altijd standaard geleverd,
maar ook functionele aspecten, zoals een
foutbedieningsbeveiliging en een geïntegreerde kierstandhouder zijn mogelijk.

Let op de details!
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Het standaardbeslag dat wordt geleverd op
ramen en deuren van Kroon Kozijn, biedt
vele voordelen:
- Zeer mooi design
- Minimaal onderhoud
- Eenvoudig te bedienen
- Eenvoudig bij te stellen
- Inbraakwerend
Naast ons standaardbeslag heeft u natuurlijk
een uitgebreide keuze uit sierbeslag voor uw
kozijnen.Vraag uw dealer naar de collectie!

Verdekt beslag

Bij Kroon Kozijn is alleen het beste goed
genoeg. Kroon Kozijn draai-kiepramen zijn
standaard weerstandsklasse 2 en voldoen
dus aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
De draai-kiepramen worden standaard
uitgevoerd met verdekt beslag. Hierbij zijn
alle hang- en sluitwerk onderdelen in de
sponning weggewerkt. Bij een gesloten draaikiepraam is aan de binnenzijde dus geen
beslag zichtbaar. Optisch zeer fraai en het is
zeer eenvoudig te reinigen.

Unieke parallelle draaikiepbeslag (afgekort: PADK)

Het nieuwe PADK beslag van Kroon Kozijn
zorgt voor een permanente effectieve
basisventilatie binnen uw woonruimte.
In de badkamer, de keuken en in de slaapkamers ontstaat veel luchtvochtigheid die
geregeld ‘weggeventileerd’ dient te worden.
Dit kan met roosters, maar met name in
deze ruimten is het PADK beslag uitermate
geschikt. Het draaikiepraam staat rondom 6
millimeter open.
De verbruikte en vochtige lucht wordt
gelijkmatig ververst. Dit zorgt voor een
comfortabel binnenklimaat met een geringe
warmteverlies.

Veiligheid

De staalharde veiligheids- componenten
op alle raamzijden bemoeilijken het uitlichten van de venstervleugel. En omdat de
geopende stand van het raam van buitenaf
nauwelijks zichtbaar is, komen inbrekers niet
eens op het idee … Trouwens: Kroon Kozijn
PADK is geschikt voor ramen tot weerstandsklasse WK2, en voldoet aan de eisen
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen!

Aluminium kozijnen
Ultra stijve kozijnen

Aluminium kozijnen van Kroon
Kozijn, een goede keuze.
Het basismateriaal voor deze
kozijnen is aluminium. Aluminium is
duurzaam, licht en sterk. Door het
aanbrengen van een poedercoating
wordt de levensduur van het
aluminium kozijn extra verlengd en
kan het kozijn iedere gewenste kleur
krijgen. Ook is er de mogelijkheid te
kiezen tussen diverse kozijnprofielen.
Hierdoor ontstaat een persoonlijke
product.
Uw Kroon Kozijn dealer kan u uitstekend
begeleiden, vanaf het geven van advies bij
de keuze tot en met het plaatsen van de
kozijnen.
Aluminium kozijnen worden vervaardigd
door profielen te verbinden.Voor extra
versteviging wordt in de hoeken extra staal
toegevoegd. Bij het inlijmen en het verstevigen van de hoeken wordt precies dezelfde
kleur gebruikt als het kozijnprofiel, zodat u
geen snijranden in de hoeken ziet.

Vervanging van
Stalen Kozijnen

Een bijzondere toepassing van het Kroon
Kozijn programma is de vervanging van
stalen kozijnen, Oude monumentale
woningen met stalen kozijnen hebben altijd
enkel glas en zijn niet geïsoleerd.
Echter deze kozijnen vervangen door
houten of kunststof kozijnen geeft een
heel ander gevelbeeld. Daarom fabriceert
Kroon Kozijn een speciaal kozijn dat het
karakteristieke van de gevel van uw woning
respecteert: het staalrenovatieprofiel.

Eigenschappen aluminium

Aluminium kozijnen van Kroon Kozijn hebben diverse aantrekkelijke eigenschappen:
1. De kozijnen zijn onderhoudsarm
2. Mogelijkheid tot verdekt beslag
3. Lange levensduur
4. Uitstekende isolatie-eigenschappen
5. Uitstekende inbraakpreventie (voldoet aan
het Politiekeurmerk Veilig wonen®)
6. Het kozijn kan elke gewenste kleur hebben,
alle RAL kleuren zijn mogelijk.
7. Vrijwel alle vormen en indelingen zijn
mogelijk

Dit kozijn is zeer rank, maar heeft toch alle
moderne comfort en veiligheid.
Alle profielen zijn ook in staaluiterlijk
ontwikkeld, waardoor het uiterlijk van
authentieke stalen kozijnen wordt gekoppeld
aan de isolatie en het comfort van deze tijd.
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De tuin bij het
huis betrekken.

Schuifpuien en Stolpdeuren
De Schuifpui

Een kunststof of aluminium schuifpui van Kroon Kozijn is de perfecte
oplossing om de voordelen van een
groot raam en een brede ingang
van uw woning te combineren. Een
schuifpui brengt de warmte en het
licht net als een raam en geeft tevens
een prachtige ruime doorgang.
Kroon Kozijn heeft een ruime keus in kunststof en aluminium schuifpuien. Niet alleen
in vorm en kleur, maar er zijn ook verschillende constructiemogelijkheden.

Lijn van de vleugel loopt door.
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Bij een schuifpui kan bijvoorbeeld worden
gekozen voor een pui van twee elementen,
tot een pui met maar liefst zes elementen!
Voor uw schuifpui gelden daarnaast natuurlijk alle unieke functionaliteiten die ook op
onze kozijnen mogelijk zijn.
De schuifpuien kunnen bijvoorbeeld worden
gemaakt met allerlei glasroedes, zij- en
bovenlichten en natuurlijk met de heffunctie.
Kenmerkend voor de schuifpuien van Kroon
Kozijn is de soepelheid van het schuiven.

Lage instap.

Tuindeur

Naast de schuifpuien is het ook mogelijk
om tuindeuren (stolpdeuren) te gebruiken.
Tuindeuren zijn twee deuren die naar binnen
of buiten open slaan. Tuindeuren hebben een
authentiekere uitstraling dan schuifpuien.
Bij kunststof en aluminium tuindeuren is het
mogelijk om de twee deuren tegelijk te
openen, maar ook om één deur dicht te
laten. Deze volgdeur kan met een hendel
geopend worden. Kunststof en aluminium
tuindeuren zijn bij uitstek geschikt voor
klassieke woningen.

Veilige scharnieren.

Afsluiting van stolpdeuren.

Deurbeslag en achterdeuren
Veiligheid en gemak

Naast het feit dat u natuurlijk een
hele mooi voordeur en achterdeur
wilt, is het ook erg belangrijk dat
deze ervoor zorgt dat u zich veilig en
onbezorgd voelt in uw eigen huis.
Automaatsloten zijn hiervoor de
ideale sloten in elk huis.

Automaatsloten

Op het moment dat de deur sluit, wordt de
deur met twee stalen zwenkhaken vergrendeld. Op het moment dat je de deur weer
open doet worden deze automatisch weer
losgekoppeld. Op deze manier is uw deur,
zonder op slot te zitten, met twee zwenkhaken en het dagslot stevig vergrendeld.
Van binnenuit kan de deur wel altijd simpel
worden geopend. Zo heeft u zonder extra
handelingen altijd de deur stevig op slot!
Daarnaast kan de deur natuurlijk nog extra
met het nachtslot worden vergrendeld, deze
is dan ook van binnen niet meer te openen.
Als u de deur eens vergeet op slot te doen,
of u gaat even snel boodschappen doen
zit de deur wel goed vergrendeld. Zo kan
niemand op een simpele manier uw deur
forceren.

Achterdeuren

Net als uw voordeur is de achterdeur een
entree voor uw woning. Misschien niet eenzelfde blikvanger als uw voordeur, maar voor
de veiligheid van u en uw bezittingen is een
goede deur wel belangrijk.
Daarnaast moet hij er natuurlijk ook mooi
uitzien, u kijkt er tenslotte in uw tuin de
hele zomer tegenaan!

Uw achterdeur word standaard
geleverd met deze deurkruk.

Het verschil tussen voordeuren en achterdeuren is de draairichting. De voordeur
draait altijd naar binnen als u hem open
doet, en de achterdeur veelal naar buiten.
Daarnaast heeft de achterdeur ook veelal
een praktische waarde, zo kunt u in
bepaalde gevallen ook een achterdeur
vervangen door tuindeuren, of bijvoorbeeld
een schuifpui voor meer lichtinval.
Voor inbrekers is de achterdeur een veel
gebruikte ingang naar uw woning.
Vandaar dat alle Kroon Kozijn achterdeuren
net als de voordeuren voorzien zijn van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Een stevig
slot, in combinatie met automaatsloten en
met staal verlaste hoeken maken het voor
een inbreker een te grote uitdagen om via
deze weg naar binnen te komen.
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Voordeuren
Royale collectie

Kroon Kozijn heeft een zeer
uitgebreid voordeurenprogramma.
Vele honderden voordeuren met
vele glassoorten, in alle stijlen
en met vele opties staan tot uw
beschikking. Praktisch het hele
voordeurenprogramma is zowel
in kunststof als aluminium te
verkrijgen.
Elke deur is getest op inbraakwerendheid,
isolatiewaarde en gebruiksvriendelijkheid.

Kenmerken KROON
voordeurpaneel
• Totale opbouw circa 24 mm
(+ ornamentdiepte)
• Verstrekt met epoxy hars
• UV bestendig
• Bestand tegen chemicaliën
• Bestand tegen alle weersinvloeden
• Perfecte afwerking
• Geen binnenschroef zichtbaar
• Sterk inbraakwerend

Sunrise

10

Kroon Kozijn
glasvezelversterkte dorpel

Kroon Kozijn heeft een speciale dorpel
ontwikkeld van glasvezel waar u vele jaren
ombekommerd van kunt genieten.
Deze is slijt- en krasbestendig, en het is
onmogelijk om hem te breken. Kortom,
perfecte kwaliteit!
Kroon Kozijn heeft ook een prachtige
collectie sierbeslag. Deze collectie bestaat
uit diverse materialen, waaronder RVS, die
passen bij de door u gekozen voordeur
Exclusief en persoonlijk! Of het nu gaat om
een klassieke -, een traditionele - of
moderne vormgegeven voordeur.
Uiteraard geeft de Kroon Kozijn dealer
hierover deskundig advies.

Voor iedere woning, voor
iedere stijl.

De entree zegt iets over uw persoonlijkheid,
een deurvulling binnen de architectuur is
hierin bepalend. Daarom is het belangrijk de
volgende zaken in ogenschouw te nemen bij
de keuze van uw luxe voordeur:
• Volg de lijnen van uw huis
• Houd rekening met de maten en indelingen van uw voordeur
• Zorg dat de kleuren op gevels, ramen en/of
luiken een mooi geheel vormen
• Houd rekening met de lichtinval van uw hal
• Houd rekening met de brievenbus

Ga naar de showroom bij
u in de buurt en kies uw
eigen voordeur uit.

Lola

Johanna

Hollandse voordeuren
Naast de paneelvoordeuren heeft
Kroon Kozijn een Hollandse
voordeurenserie. In de Hollandse
Klassieke voordeurenserie herkent u
de traditionele lijnen die voortkomen
uit een rijk verleden.
Stijl, vormgeving en kracht zijn
hier de sleutelwoorden waarop de
modellen zijn gebaseerd.
In combinatie met de nodige
creativiteit die onder andere is
gevoed door onze klanten hebben
wij verschillende klassieke deuren
samengesteld.

De Kroon Kozijn deuren voldoen
vanzelfsprekend aan het Politiekeurmerk
Veilig Wonen®. Zij zijn tevens standaard met
automaatsloten verkrijgbaar.
De deuren van Kroon Kozijn zijn daarnaast
precies zo in te delen zoals u wilt. U kunt de
indeling van de deur veranderen, zelf kiezen
welk type beglazing, panelen en kleur u wilt
toepassen. U kunt bijvoorbeeld glas in lood
gebruiken en/of een deel gematteerd glas en
een schrotenpaneel. U kunt deze vormen
tevens doortrekken naar de zijlichtpanelen.
Zo heeft u precies de deur zoals u hem
wenst.Vraag advies aan de dealer, en stel
samen uw perfecte deur samen!

Ontwerp zelf de deur!
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Horren
Beter slapen, minder bulten

Vanaf het voorjaar tot laat in de
herfst zijn muggen actief. Dit betekent jeukende bulten, slecht slapen
en veel overlast. Muggen steken,
zitten op voedsel en kunnen ziektes overbrengen. De oplossing is vrij
simpel, maar uiterst doeltreffend,
namelijk: horren.
U kunt horren voor draaikiepramen aanschaffen. Hiermee krijgt u wel frisse lucht,
maar heeft u geen last van vervelende muggen in huis. Ook beschermen horren tegen
stof en stuifmeel.Voor uw kozijnen worden
passende horren gemaakt.

Inzethor

Deze horren worden net als uw kozijnen
speciaal op maat gemaakt, zodat ze perfect
passen. Daarnaast worden de horren uitgevoerd in de kleur van uw kozijnen zodat het
een mooi geheel vormt met de kleur van uw
kozijnen en huis.

Geen muggen meer!

Plissé-hordeur dicht schuifpui open.
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Plissé-hordeur

Naast draaikiepramen heeft u natuurlijk
ook deuren en schuifpuien of tuindeuren
waardoor insecten en dergelijke naar binnen
kunnen komen. In warme zomers is het
echter wel erg fijn dat u een deur open kunt
doen, of de schuifpui half open kunt laten
staan. Hiervoor heeft Kroon Kozijn
deurhorren, deze horren zijn te plaatsen in
deuren, tuindeuren en schuifpuien.
Deze horren kunt u opzij schuiven, net als
een schuifpui. Ze worden ook wel plisséhordeur genoemd. Het horgaas van de
hordeur rolt niet op, maar vouwt zich op
ingenieuze wijze op. De treklijst klapt daarnaast niet uit zichzelf terug, maar blijft op de
door u gewenste stand staan. Dankzij de stabilisatiekoorden blijft het horgaas evenredig
verdeeld en is ook door kinderen eenvoudig
en veilig te bedienen. Het horgaas is in zwart
uitgevoerd om de kans op “doorlopen” te
verkleinen. Zo ziet u altijd dat uw hor dicht
is, krijgt u frisse lucht binnen, maar heeft u
geen last van muggen en dergelijke!

x
Plissé-hordeur en schuifpui half open.

Inzethor

Plissé-hordeur open schuifpui dicht.

Rolluiken
Electrisch bediening

Steeds meer mensen bedienen hun
rolluiken elektrisch. Kroon Kozijn
hanteert standaard elektrische
bediening! Een fluisterstille,
onzichtbaar weggewerkte
elektromotor doet voor u al het werk.
Een afstandsbediening is ideaal
om uw rolluiken op afstand te
openen en te sluiten. Met één
afstandsbediening bestuurt u één
of meerdere rolluiken, tegelijk of
individueel. Het systeem is flexibel
en biedt vrijheid en gemak.

Voorbouw Rolluik

Voorbouw elementen van Kroon Kozijn
verbeteren op een functionele en
esthetische wijze uw wooncomfort.
De uitermate hoge isolatiewaarde van deze
elementen zorgen dat u minder energie
verbruikt. Daarnaast hebben onze rolluiken
een geluidsisolerende en inbraakwerende
werking.

Rondkasten

De natuur kent geen hoeken en zijden.
Alles is op elkaar afgestemd zoals bij
onze ronde kasten. Isolatie met een mooi
ontwerp en diverse kleur mogelijkheden.

Voorbouw Jaloezieën

Woongenot komt mede tot stand door de
lichtinval in uw woning.
Met de jaloezieën van Kroon Kozijn kunt u
de inval van zonlicht zelf reguleren, u kunt
gecontroleerd gebruik maken van het licht.
De keuze voor rolluiken of jaloezieën
is afhankelijk van de ruimte waar deze
geplaatst dienen te worden. In een ruimte
waar televisie gekeken wordt is een jaloezie
uitermate geschikt maar bij een slaapkamer
is het rolluik beter geschikt door zijn
verduisterende werking.

De voordelen op een rij:

• Isolatie
• Geluidswerend
• Zonwerend
• Vochtwerend
• Privacy
• Inbraakwerend
• Moderne vormgeving
• Lange levensduur en eenvoudige
bediening
• Zonwering aan de buitenzijde
biedt de beste isolatie zowel in de
zomer als in de winter
• Professionele lichtbeheersing
techniek
• Hoge levensduur en eenvoudige
bediening
• Alles is elektrisch bediend
eventueel met afstandbediening
• Ronde kasten en standaard kasten

Doorsnede van een rolluikkast
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Beglazing
Lagere energie rekening

Naast de juiste keuze voor kozijnen
is het ook van belang om passende
beglazing te kiezen.
De verschillende soorten beglazing
kunnen het leven in uw woning een
stuk aangenamer maken.
Kroon Kozijn heeft een scala aan glas.
Afhankelijk van de locatie van uw woning en
uw individuele wensen kiest u samen met
de Kroon Kozijn dealer de voor uw situatie
ideale beglazing.

Kroon Kozijn levert glas volgens NEN norm
2608, dit betekent voor u dat u de juiste
glasdikte bij de juiste kozijn afmeting krijgt.

In onderstaande tabel staan de soorten
beglazing schematisch weergegeven.
U kunt zelf kijken welke glassoort voor u
het optimale woongenot oplevert.
De optimale beglazing voor de
meeste woningbezitters, is het Kroon
inbraakwerende HR++ glas. Dan heeft u alle
belangrijke voordelen voor een gunstige
prijs.

En het verdient zich
vanzelf terug!
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Beglazing heeft invloed op omgevingsgeluid,
stookkosten, inbraakwerendheid en uw binnenklimaat. Het is daarom van belang dat u
het type glas kiest dat u de juiste voordelen
geeft.

Bij de aanschaf van kozijnen is de beglazing
vaak een onderbelicht onderdeel.
Dit onderdeel kost, vergeleken met de
totale aanschaf, relatief weinig.

Toelichting glasschema
++
+
±
--

zeer gunstig voor gebruiker
gunstig voor gebruiker
voldoet / volstaat
ongunstig voor gebruiker
zeer ongunstig voor gebruiker

Voor eigen woningbezitters is Kroon-inbraakwerende-HR++ het meest gunstige type glas.
U heeft dan zowel maximale reductie op stookkosten,
veiligheid in gebruik, inbraakwerendheid en tevens een sterke geluidsreductie.
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Voordelen van verschillende beglazingstypen
Energiebesparend
isolatieglas, HR++ beglazing

Dit type beglazing is te gebruiken door
het hele huis. Hierbij is de HR++ duurder
dan normale dubbele beglazing, maar ten
opzichte van het hoge voordeel in lagere
stookkosten uiteindelijk het meest
voordelige voor elke particuliere woning.
Met deze beglazing bespaart u flink op uw
energierekening. HR++ beglazing isoleert
ruim 5x beter dan enkel glas en bijna 3x
beter dan standaard isolatieglas.

Warmte reflecterend
(zonwerend) isolatieglas

Dit wordt toegepast in serres, dakkapellen
en soms op zuidgevels omdat de woning
anders wel heel warm kan worden in de
zomer op zonnige dagen. Ook deze beglazing zorgt voor een aanzienlijke besparing
op uw energierekening. Bovendien dragen
de eigenschappen van deze beglazing bij aan
een zeer behaaglijk wooncomfort.

Veiligheidsglas en
inbraakwerende beglazing

Deze beglazing heeft een doorval beveiliging. De ruit valt niet in grote stukken met
scherpe punten uiteen bij een botsing, maar
barst slechts en blijft hangen in een folie
laag. Vooral in situaties met glas tot dicht bij
de grond en met kleine kinderen biedt dit
glas voordelen. Dit veiligheidsglas voldoet bij
Kroon Kozijn ook aan de inbraakwerendheidseisen. Dus dit glas beschermt tegen
ongevallen en het biedt veiligheid bij inbraak
en vandalisme.

Kruisroeden in isolatieglas

Kruisroeden kunnen in de spouw van de
beglazing aangebracht worden.
Hierdoor zijn de ruiten makkelijker te
reinigen, dan wanneer de roedes op het glas
zijn aangebracht. Glasdelende kruisroeden
staan zeer decoratief en geven uw kozijnen
een exclusieve uitstraling. Deze roedes
zijn in passende kleuren van de kozijnen te
krijgen.

Residential Screenline

Screenline is het antwoord op beglazing
en zonwering/doorkijk voor de ruiten in
vochtige plaatsen, zoals de badkamer en de
keuken! Screenline is het systeem dat in de
beglazing jaloezieën, plissé of rolgordijnen
in de spouw heeft opgebouwd. Screenline
heeft een aantal sterke voordelen, namelijk:
• warmte/licht regulering
• Hygiëne, nooit meer schoonmaken.
• Ruimtebesparing, u heeft niks meer boven
de vensterbank hangen.
• Privacy, u kunt met meerdere standen
de mate van privacy in iedere ruimte zelf
bepalen.
• Screenline is mogelijk in combinatie met
HR++ beglazing.

Geluidwerend isolatieglas

Hier zijn diverse types van. Naast goede
warmte-isolatie biedt deze beglazing een
betere bescherming tegen hinderlijk
omgevingslawaai.

Lamellen tussen het glas zelf

Roeden tussen het glas zelf

Gelaagd glas barst,
maar valt niet in stukken
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Ventilatie
Ventilatie

Kunststof en aluminium kozijnen zorgen
voor een perfecte isolatie van uw huis, en
dus een forse daling van uw stookkosten.
Maar in een goed geïsoleerd huis is ventileren zeer noodzakelijk, anders neemt
de hoeveelheid vocht in huis teveel toe.
Bewoners van een gemiddeld huis, inclusief
huisdieren en planten, produceren dagelijks
ongeveer 10 liter vocht. Daarnaast ontstaat
waterdamp bij alle activiteiten waarbij water
betrokken is, zoals douchen, afwassen en
het drogen van de was.Ventilatie voert die
vochtige en vervuilde lucht af, maar hiervoor
moet wel verse lucht in de plaats komen.
Kroon Kozijn heeft hiervoor een uitgekiend
assortiment van zelfregulerende roosters,
die voor voortdurende uitgebalanceerde
natuurlijke ventilatie in uw huis zorgen.
Zo is er een goede balans tussen het uitvoeren van vochtige lucht en toevoer van verse
lucht. Zo leeft u altijd prettig in een goed
geïsoleerd huis.

Zelfregulerende roosters

De luchtstroom wordt op een natuurlijke
manier toegevoerd door middel van een
regelbare klep enerzijds en een zelfregelende klep anderzijds. De zelfregelende klep
werkt mechanisch en zorgt ervoor dat het
ventilatievolume gelijk blijft bij toenemende
wind, met andere woorden de volumeregeling is onafhankelijk van de windkracht.

Ventilatieroosters

Ventileren is heel belangrijk bij kunststof
en aluminium kozijnen. Kroon Kozijn levert
DUCO ventilatieroosters. Dit zijn zeer
duurzame en elegante roosters die perfect
aansluiten op de glasdikte en makkelijk
schoon te houden zijn.
Een DUCO rooster geeft u de mogelijkheid
om altijd te ventileren, terwijl uw woning
hermetisch afgesloten is.

Ventilatie met Kroon Kozijn
PADK.

Naast de ventilatie door middel van roosters heeft Kroon Kozijn het unieke PADK
beslag. Dit beslag zorgt voor een permanente effectieve basisventilatie binnen uw
woonruimte. Het beslag kan op een veilige
wijze (voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig
Wonen®) helemaal worden opengezet, met
een opening van 6 millimeter rondom.
De verbruikte en vochtige lucht wordt zo
gelijkmatig ververst. Dus veilig en comfortabel wonen met een unieke ventilatie bij
Kroon Kozijn!

Verbruikte lucht

ventilatie binnen

Verse lucht

buitenlucht
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afneembaar
rooster

Hoogwaardige montage
Kroon Kozijn dealer
De afsluiting
De Kroon Kozijn dealer draagt zelf zorg
voor een vakkundige montage, zoals met
u is overeengekomen. De Kroon Kozijn
dealers zijn geselecteerd op vakkundigheid en dat komt voornamelijk naar voren
in het vakmanschap wat komt kijken bij de
montage van uw kozijnen. Dat de kwaliteit
van de dealers bij Kroon Kozijn op een hoog
niveau ligt, blijkt uit het feit dat veel dealers
lid zijn van de VKG (Vereniging Kunststof
Gevelelementen). Ook na de plaatsing van
uw kozijnen kunt u voor service terecht bij
uw dealer.

Hoe herkent u een Kroon
Kozijn dealer?

➪ kijk op www.kroonkozijn.nl

Hoe herkent u de Kroon
Kozijn kozijnen?

1. 3D-sticker in de hoeken van de kozijnen.

➪

Kortom, bij uw Kroon Kozijn dealer bent
u verzekerd van een betrouwbaar product,
met de zekerheid van vakkundige plaatsing,
prijsstelling en levering. Ramen van Kroon
Kozijn bieden voor iedere woning de
perfecte oplossing.

Uw Kroon Kozijn dealer geeft u graag
adviezen en inzicht in de vele mogelijkheden
die Kroon Kozijn u biedt!

2. Kroonlogo op uw raamkrukje.

➪

t
Wat een service!
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Kroon Kozijn De Wit, te Purmerend

De grootste formule van Nederland
Geselecteerde dealers

Kroon Kozijn werkt met een
dealernetwerk met meer dan 25
vestigingen door heel Nederland!
Deze dealers zijn dealer van Kroon
Kozijn en specifiek geselecteerd op
vakmanschap, montagekwaliteit en
ondernemerschap.
Want kwaliteitsramen, deuren en
schuifpuien produceren is één, het
plaatsen en monteren is minstens
even belangrijk.
Uw Kroon Kozijn dealer en haar
medewerkers zorgen voor een goede
uitvoering van uw opdracht.
Bij de Kroon Kozijn dealer kan de klant
rekenen op service en hij is altijd dichtbij!

Showroom

De showrooms van de Kroon Kozijn dealers
zijn een belangrijk onderdeel van de formule.
In elke showroom van Kroon Kozijn staat
een grote verscheidenheid aan producten
speciaal ontworpen voor de Nederlandse
huizen.
De Kroon Kozijn dealer komt altijd bij u
thuis langs om de situatie te beschouwen.
Hij neemt samen met u de mogelijkheden
door en voorziet u van advies over welke
mogelijkheden de voorkeur hebben.
Daarnaast neemt hij alle maten exact op om
een offerte op te stellen die precies weerspiegelt wat u nodig heeft.
Om de offerte door te nemen, maar met
name om goed te zien wat u precies voor
producten krijgt en welke voordelen deze

Bezoek de showroom!
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producten hebben, is het zeer aan te raden
om de showroom te bezoeken. Er zitten
veel verschillen tussen verschillende aanbieders in aanzicht, kwaliteit en mogelijkheden
die ze aanbieden. In een showroom kunt u
zich laten informeren welke mogelijkheden
er tegenwoordig bestaan. Met name op het
gebied van isolatie, veiligheid, ventilatie ,
esthetica en wooncomfort is er de afgelopen 10 jaar enorm veel verbeterd.
In de showroom kan de dealer u precies
de verschillen tussen de kozijnen laten zien,
modellen en mogelijkheden toelichten en
natuurlijk onder het genot van een verse
kop koffie uw specifieke wensen vertalen in
de producten en diensten die u nodig heeft.

Kroon Kozijn Vlissingen, te Vlissingen

Kroon Kozijn Dordrecht, te Dordrecht

Altijd dicht bij u in de buurt

Kom langs en laat u adviseren aan
de hand van de vele voorbeelden en
mogelijkheden in de showroom.
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Kijk op www.kroonkozijn.nl voor de dealer bij u in de buurt.

Vraag vandaag nog een
vrijblijvende offerte aan.
Vrijblijvend een offerte

De Kroon Kozijn dealer heeft jarenlange
ervaring op het gebied van ramen en deuren.
Van deze ervaring kunt u optimaal profiteren.
Op basis van uw specifieke wensen en uw
eisen geeft de Kroon Kozijn dealer u geheel
vrijblijvend een uitgebreid advies.
Zowel voor, tijdens als na het monteren van
uw nieuwe ramen en deuren kunt u altijd bij
hem terecht voor raad en daad!
Zijn kennis is groot en zijn service
uitstekend! Hij woont tenslotte bij u in de
buurt. U kunt oriënterend langskomen in
de showroom of specifiek een vrijblijvende
offerte bij uw thuis laten opstellen zodat u
precies weet wat de mogelijkheden zijn!
Vraag vandaag nog om deze vrijblijvende
offerte.
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Uw regionale dealer:

www.kroonkozijn.nl ©

