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Veldkozijn. Kennis en kwaliteit die u nergens anders vindt.



Kunststof kozijnen

Waarom kiezen voor kunststof kozijnen van 
Veldkozijn:

 9 Onze kozijnen zijn onderhoudsarm.
 9 Optimale warmte, geluidsisolatie en 

luchtdichte waarde.
 9 Politiekeurmerk SKG.
 9 Wij leveren kunststof ramen, deuren, 

schuifpuien en deurpanelen.

 9 Wij leveren kunststof kozijnen in  
verschillende uitvoeringen, vormen en 
kleuren.

 9 Tevens kunnen wij ook brandwerende  
gecertificeerde kunststof kozijnen  
leveren.  
(getest volgens NEN-EN1364-1 TNO).

HLS staat voor “Hout-Look met Structuur 
coating” Dit is een gepatenteerd 
kleur-systeem, waarbij een echte 
“hout-look” wordt gecreëerd. 

HLS met recht lijkende verbinding kan op 
de buiten- en binnenzijde van het kozijn 
worden aangebracht. Alle standaard RAL 
kleuren zijn hierbij toe te passen. 

De volledig dichtgelaste hoeken 
voorkomen vocht- en luchtinfiltratie. 
Hierdoor blijft de isolatie optimaal en wordt 
roest of ongedierte in de kern van het 
kozijn vermeden.

HLS: Hout-look met 
structuurcoating: een 
uniek kleursysteem

Paneeldeuren zijn uitvoerbaar in 
verschillende stijlen

Wij kennen oplossingen voor 
kozijnen daar waar anderen  
afhaken



Aluminium kozijnen

Waarom kiezen voor aluminium kozijnen van 
Veldkozijn:

 9 Veldkozijn levert een breed assortiment 
aan aluminium ramen, deuren, schuifpuien,  
vouwwanden, vliesgevels en serres.

 9 Licht, sterk en slank.
 9 Vele RAL kleuren mogelijk.
 9 Onze kozijnen behalen door middel van 

het gebruik van 98% zuiver aluminium 
(primair), préanodisatie en HD-coating, de 
beste resultaten.

 9 Standaard met driedubbele rubberafdicht-
ing

 9 RVS hang- en sluitwerk

Hoogstaande kwaliteit met oog 
voor detail



Houten kozijnen

Waarom kiezen voor houten kozijnen van
Veldkozijn: 

 9 Authentiek, warm en esthetisch.
 9 Uitvoerbaar in vele stijlen: modern, 

klassiek, renaissance en landelijk.
 9 Onze houten kozijnen kennen het FSC  

keurmerk.
 9 Een lange levensduur van houten 

kozijnen wordt gegarandeerd door het 
gebruik van hardhout.

 9 Onze kozijnen worden geproduceerd  
volgens de EU-normen.

 9 Veldkozijn levert een breed assortiment 
aan houten ramen, deuren en schuifpuien.

Vele kwalitatieve 
toevoegingen maken 
uw kozijn af



Stalen kozijnen 
 
Stalen schuifdeuren geven een authentieke 
sfeer aan uw huis of bedrijfsruimte. Een 
stalen designdeur met glas geeft uw  
woning of kantoor openheid en  
uitstraling. De dunne profielen creëren een 
vrijwel naadloos uitzicht op de omgeving. 
Stalen schuifdeuren zijn ideaal om twee  
ruimtes van elkaar te scheiden en om  
privacy te creëren, maar ook om een  
maximum aan licht te garanderen.

Veldkozijn biedt talloze mogelijkheden:

 9 Buiten- en binnendeuren, schuifdeuren 
en serres. 

 9 Vlakverdeling naar wens.
 9 Met of zonder zijlicht.
 9 De omlijsting is in iedere RAL kleur  

uitvoerbaar.
 9 De combinatie met vloerverwarming is 

geen probleem dankzij de toepassing 
van het ingenieuze verborgen vloerveer-
systeem. 

Klantspecifiek design

Klassiek en modern

Exclusiviteit en perfectie



Garagedeuren

Waarom kiezen voor Veldkozijn  
garagedeuren:

 9 Uitvoerbaar in dezelfde afwerking als uw 
kozijnen, dus geen kleurverschillen.

 9 Vele RAL kleuren mogelijk.
 9 Leverbaar als kanteldeur of als  

sectionaaldeur.
 9 Handmatig of elektrisch bedienbaar.
 9 Onze garagedeuren zijn leverbaar in veel  

verschillende materialen: kunststof,  
aluminium of hout.

 9 Op onze garagedeuren zit een SKG  
politiekeurmerk. 

Smart garage App: Uw 
deur bedienen met gemak



Architecturale zonwering geeft een 
moderne uitstraling aan de woning

Architecturale zonwering 
 
Architecturale zonwering is een systeem 
bevestigd aan uw gevel, bestaande uit 
lamellen en draagprofielen.

Zonweringslamellen hebben als 
belangrijkste functie dat ze zonlicht 
buiten de woning houden en dat ze het 
binnenklimaat in de woning regelen.
Dit systeem kan als vast systeem of als een 
elektrisch kantelbaar systeem 
geleverd worden.

De lamellen zijn uitvoerbaar in ellipsvorm 
(ovaal) of als rechthoekige profielen. 
Verschillende kleuren zijn mogelijk, blank 
geanodiseerd, of vele RAL kleuren. 




