
Houten ramen en deuren
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schrijnwerk wordt gemaakt uit vele houtsoorten: grenen Kalzing, vuren Kalzing, 
massief grenen, massief vuren, meranti, lariks, eiken. Het hout is zorgvuldig 
geselecteerd, gelijmd in 3 of 4 lagen om-en-om kruislings op elkaar, zodat de stabiliteit 
en sterkte van de constructie wordt gewaarborgd.

Het Naturo

Het toegepaste verfsysteem is gebaseerd op watergedragen milieuvriendelijke verven                    
en vormt een verflaag van de hoogste kwaliteit.

Het uit 3 lagen gelijmde hout ondergaat 
mechanische bewerking op een moderne 
computergestuurde bewerkingslijn
die het behoud van hoge parameters
en een schaafnauwkeurigheid
tot 0,01 mm garandeert.

Lange levensduur
en hoge kwaliteit

10
Naturo 68 Naturo 68 ALUNaturo 76IV 92 slim Naturo 76 ALU

NederlandsBelgisch A Belgisch BMonoblock Renovatie

raamprofielen

Standaard HST PSK

Engels Sash Draaibaar

6
raamsystemen

classic soft round retro
4
types glaslatten
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76
kaderbreedte

[mm]
vleugelbreedte

[mm]
Standaard
beglazing

[mm]

92 48
Naturo 92 Slim

dichtingen

2
Lagen

gelijmd
hout

4

Mogelijke toepassing van de
Gemini Classic aluminium bedekking.

* Mogelijke toepassing van het 40 mm-pakket voor het systeem Naturo 76 PLUS of het 52 mm-pakket
voor de Gemini-uitvoering

Standaard
beglazing

[mm] *

36
dichtingen

2
Lagen

gelijmd
hout 

476
Inbouwbreedte

[mm]

Naturo 76
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Mogelijkheid om aluskin bedekking 
RenoLine te gebruiken.

* Het is mogelijk om 36 mm beglazing pakket in NATURO 68 PLUS te zetten.

Standaard
beglazing

[mm] *

24
dichtingen

2
Lagen

gelijmd
hout 

368
Inbouwbreedte

[mm]

Naturo 68

Renovatiesysteem *
* grootte van de „vin” individueel bepaald

Inbouwbreedte
[mm]

Inbouwbreedte
[mm]

Inbouwbreedte
[mm]

100
Inbouwbreedte

[mm]

Naturo Monoblock

120 140 160
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Nederlands profiel Belgisch profiel A Belgisch profiel B

Het blokprofiel 115 mm is vooral 
bestemd voor de Nederlandse 

markt. Karakteristieke kenmerken 
van deze profielen zijn een 

breed kader en zeer stabiel en 
sterk kozijn (Komo kanthout). 

Deze constructie onderscheidt 
zich vooral door zijn ‘scherpe’ 

randen en krachtig geschetste 
elementen van het kader en de 

vleugel.

Vanwege zijn specificaties en 
unieke esthetische waarden 
wordt dit profiel meestal in 

Frankrijk, België en Nederland 
gebruikt. Bij ramen in het 

Belgisch systeem worden i.p.v. 
aluminium waterneus volledig 
houten druipranden gebruikt.

Vanwege zijn specificaties
en unieke esthetische waarden 

wordt dit profiel meestal in 
Frankrijk, België en Nederland 

gebruikt.
Bij ramen in het Belgische 

systeem worden, i.p.v. aluminium 
waterneusjes een houten 

waterneusjes met waterlijsten
en indien gewenst, de RETRO

lijst gebruikt.

Tuimelramen die het door het 
speciale hang- en sluitwerk 

mogelijk maken om de vleugel in 
een enkele beweging 180 graden 

te kantelen.

Tuimelsysteem

Schuiframen, waarbij de delen 
verticaal langs elkaar schuiven, 

hebben een eenvoudige en 
robuuste constructie.

Sash-systeem

Naar buiten draaiende ramen.

Engels systeem

Hef-schuifdeuren met 
een lage drempel

HS-systeem

Schuif-kiepramen.

PSK-systeem
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Houten ramen voorzien
van beslag van MACO en G-U.

Beslag

In ons assortiment vindt
u luchtvochtigheid of drukgestuurde 

verluchtingsroosters geschikt voor 
houten schrijnwerk:
Regel Air, AERECO

BROOKVENT, INVISIVENT,
RENSON

Verluchtingsroosters

In ons aanbod volgende roeden:
tussen het glas, op het glas 
geplakt (zonder duplex), op 
het glas geplakt + duplex, 

constructiefunctie:
56 mm
76 mm

140 mm

Roeden

Toebehoren en voorbeelden van decoratieve elementen

Nr art. 70.205.01 Nr art. 70.206.01 Nr art. 70.207.01 Nr art. 70.208.01 Nr art. 70.250.01

Nr art. 70.303.01 Nr art. 70.106.01 Nr art. 70.108.01 Nr art. 70.351.01 Nr art. 70.200.01

Krukken Aluminium 
druiprand

Behalve standaard 
dubbel beglazing 
in ons offerte:
- Inbraakwerend
- Gehard
- Zonwerend
- Ornamentglas

Glas Ruiten

Gemaakt volgens de
TPE-technologie 
(thermoplastische 
elastomeren), zeer 
goed bestand tegen 
weersinvloeden.
2 dichtingen voor elk profiel 
in de standaarduitvoering.

Dichtingen

Klantspecifiek op maat gemaakt.

Houten vensterbanken

In ons aanbod:
- koppelstukken

- verbredingsstukken
- hoekstukken

- verstevigingsstrippen
- houten geleiders

Toebehoren

Optionele warme afstandhouder.

Houten 
druiprand

In ons offerte krukken van: 
Hoppe Secustic, sierkrukken 

Agas, aluminium krukken met 
sleutel en handvaten

Medos de Luxe

Standaarduitvoering. Optionele uitvoering.
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Deuren

• Deurdrangers
• Rozetten 
• Elektromagnetische sluitingen
• Antipaniekbeslag 
• Viziers
• Gefreesde, bolle panelen
• Deurhandgrepen

Toebehoren voor deuren

Houten voordeuren, gemaakt van de beste materialen, zijn een veelzijdige 
en duurzame oplossing voor vele huizen.
Bij ons kunt u uw deur volgens elk gewenst model laten maken. 
Gegarandeerd veilig en duurzaam door de selectie van de beste sloten 
en cilinders en inbraakwerende toebehoren.

HET IS MOGELIJK OM ELKE WILLEKEURIGE, DOOR DE KLANT 
ONTWORPEN DEUR TE BESTELLEN.

Houten deuren

68
Pro�eldikte

[mm]
Pro�eldikte

[mm]

76
vleugel

kaderbreedte
[mm]

140
Aluminium

dorpel
[mm]

20
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Technische tekeningen

N
at

ur
o 

92
 S

lim

N
at

ur
o 

76

N
at

ur
o 

76
 G

em
i C

la
ss

ic

N
at

ur
o 

68

N
at

ur
o 

68
 R

en
oL

in
e

N
at

ur
o 

M
on

ob
lo

ck

N
at

ur
o 

Re
no

va
tie

18

20

82

30
14

30

82

115

68

20

N
ed

er
la

nd
s 

pr
ofi

el

18R6 27

R2

25

12
,5

35,5 12 82

13
8

20

82

37

5 25

68

56

Be
lg

is
ch

 p
ro

fie
l A

18R6 27

25

R2

82

12
235

82

47

68Be
lg

is
ch

 p
ro

fie
l B



impregnacja

Vier lagen:

1/2017

Kleurenpalet

parasolden oud grenen cipres

iroko eiken calvados

noten kempas kastanje

sipo framire sapeli

afrormosia kersen wenge

acajou

Het houten schrijnwerk uit ons aanbod wordt 
behandeld met lakken van TEKNOS.
Optioneel bieden we het schilderen in kleuren        
van het RAL-palet.

impregnering

ondergrond

tussenlaag

De toplaag geeft de 
uiteindelijke kleur, maar 
beschermt ook het hout 
en waarborgt de sterkteen 
levensduur van de coating.

                      Express Kozijnen
p.+31) 078 84 264 76  m.+31) 06 193 39 210  
        e: expresskozijnen@outlook.com


