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De hoogste klanttevredenheid  
Bij Kroon Kozijn draait alles om u. We weten namelijk dat de aan-
koop van kozijnen een belangrijke beslissing is die u niet eenvou-
dig terugdraait. U wilt dus zeker zijn dat u de juiste keuze maakt 
– voor nu én voor de toekomst. Daarom bieden we niets anders 
dan topkwaliteit. We luisteren naar u en we vertalen uw wensen in 
de best passende oplossing. Want zeggen dat je iets goed doet, is 
gemakkelijk. Het consequent doen, is kwaliteit. 

Wat vertellen onze klanten?
Wij werken met het beoordelingssysteem ‘Klantenvertellen’. Dit 
systeem is onafhankelijk, waardoor u er echte en objectieve me-
ningen van klanten op vindt. Kijk op Kroonkozijn.nl voor beoorde-
lingen van onze producten, dienstverlening en dealers - en u bent 
het vast met ons eens: onze klanten waarderen ons!
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Onze klanten waarderen ons! 
Ze belonen ons met een 8.7! 
Daarom is Kroon Kozijn de grootste van Nederland sinds 1975

Elke dag de beste will en zijn! 

“De monteurs zijn 
echte vakmensen, 

ze werken snel, heel 
netjes en vullen elkaar 

goed aan. Ook is de 
afwerking perfect en 
geven ze goed advies 

over onderhoud.”

Marion uit IJmuiden
Kroon Kozijn Heemskerk

klanten
vertellen

8,7



Nieuw bij Kroon Kozijn:
de naadloze lasverbinding

Exclusief bij Kroon Kozijn: de naadloze lasverbinding! 
Een revolutionaire techniek die kunststof kozijnen niet alleen 
sterker maakt, maar ook veel mooier. 

Door de komst van de meest geavanceerde machines ter wereld naar onze eigen 
fabriek in Nederland is het voor ons vanaf nu mogelijk kunststof kozijnen te maken 
met een naadloze lasverbinding.

Dit betekent dat er geen of nauwelijks meer een naad in de hoeken zichtbaar is. Tevens 
kunnen eventuele folies in de hoeken nooit meer opkrullen en kleurverschillen zijn verleden tijd.

Kom langs bij uw dealer in de showroom om deze nieuwste ontwikkeling te bekijken. 
Zo kunt u met eigen ogen zien dat Kroon Kozijn inderdaad de mooiste kozijnen van Nederland 
maakt! Uw adviseur legt u hier graag meer over uit in een persoonlijk gesprek.



Onze hoogwaardige kozijnen zijn er in 4 designs
productie in eigen fabriek in Nederland

Speciaal voor u gemaakt!
Al onze kunststof kozijnen zijn maatwerk 
en worden geproduceerd in onze eigen 
moderne Kroon Kozijn fabriek in Didam.
Kroon Kozijn produceert hier wekelijks 
honderden kunststof ramen en deuren. 
Het gaat hierbij altijd om maatwerk, zowel 
wat betreft de kleur en de beglazing als de 
vorm.

Goed voor het milieu en voor uw 
portemonnee 
Onze kunststof kozijnen vragen weinig 
onderhoud, zijn zeer goed bestand tegen 
weersinvloeden en zijn bovendien sterk 
isolerend. Dat biedt vele voordelen: 
geen tocht, geen onderhoud, lagere 
energiekosten en een comfortabele 
temperatuur in huis. Bovendien zijn onze 
kozijnen bijzonder milieuvriendelijk. Ze 
gaan meer dan 50 jaar mee, de productie 
vergt weinig energie én ze zijn recyclebaar.

Alle uitvoeringen zijn mogelijk voor 
stompe-  of voor stelkozijnmontage.

Kozijnen bepalen voor een groot 
deel het aanzicht en de uitstraling 
van uw woning. 
Kroon Kozijn heeft daarom 
een breed assortiment 
milieuvriendelijke en 
onderhoudsvrije kozijnen die 
passen bij het karakter van ieder 
huis. Zo wordt ook uw woning 
mooier!  

De voordelen van Kroon Kozijn 
gelden voor al onze kozijnen: 

• Keuze uit 4 designs, van klassiek tot 
modern

• 15 jaar garantie op onze kozijnen 

• 10 jaar garantie op het hang- en 
 sluitwerk 

• State-of-the-art productie in eigen 
 fabriek in Nederland 

• Standaard de hoogste klasse voor 
 inbraakwering 

• Ventilatiebeslag voor ventileren en 
 veiligheid in één 

• Eigen montage door specialisten 
 bij u in de buurt 

• Hout Verbinding Look (HVL) behoort 
 tot de mogelijkheden

• Keuze uit vele kleuren, zowel in 
 houtnerfstructuur als glad
 
• Nooit meer schilderen! 
 Af en toe afnemen met een vochtige 

doek volstaat.

Accent design:
• Unieke vormgeving
• Geschikt voor alle typen woningen
• Optimale isolatie door 5 kamersysteem

Vlak design
• Strakke, minimalistische uitstraling
• Ideaal voor de moderne woning
• Ruimte voor extra dikke beglazing

Modern design
• Moderne hedendaagse uitstraling
• 6 of 15 graden afl opend
• Ruimte voor extra dikke beglazing

NORDIC®MODERN

VLAKACCENT

Nordic
• Uniek verkrijgbaar bij Kroon Kozijn
• 8 kamer isolatie systeem met isolatoren
• Laagste U-waarde in Nederland



Samen door een deur 
met Kroon Kozijn
U vindt bij Kroon Kozijn vele honderden voordeuren met 
nog eens vele mogelijkheden. Beglazing, deurgrepen, 
brievenbussen, scharnieren en andere accessoires - stel 
simpelweg de voor u perfecte voordeur samen! 

De basis bestaat uit twee varianten. De Hollandse klassieke voordeur-
serie die we zelf in onze fabriek fabriceren en de massieve kunststof 
voordeurserie die speciaal voor u wordt samengesteld en door ons 
wordt afgewerkt.

Hollandse klassieke voordeuren
In onze Hollandse klassieke voordeurserie herkent u de lijnen die 
voortkomen uit een rijk verleden. We hebben deze deuren samen 
met onze klanten ontwikkeld door hun wensen te vertalen in mooie 
modellen die perfect in het Hollandse straatbeeld passen. Onze 
Hollandse deuren zijn in te delen zoals u wilt, met beglazing en panelen 
in iedere kleur naar wens. Kies bijvoorbeeld voor traditioneel glas in 
lood of voor een modern gematteerd schrotenpaneel.

Massieve kunststof voordeuren
Naast onze Hollandse deuren heeft u nog eens keuze uit 500 andere 
voordeuren die als paneel- of als vleugelafdekkend model verkrijgbaar 
zijn. U schaft daarmee een prachtige massieve kunststof voordeur 
aan, precies in de stijl die u wilt. Modern of klassiek - met details naar 
smaak in materialen, beglazing, siergrepen en bijvoorbeeld speciale 
rollerbandscharnieren. Uw dealer helpt u graag de voor u perfecte 
voordeur samen te stellen. 

Kom naar onze showroom en bekijk de eindeloze mogelijkheden. 
De deur staat altijd voor u open!

Klassiek Hollandse voordeurTraditionele voordeur

Goed om te weten
Al onze deuren zijn stan-
daard uitgerust met 
automaatsloten en de 
door ons ontwikkelde slijt-
vaste glasvezelversterkte 
dorpels. Alle deuren zijn 
bovendien extra inbraak-
werend en voldoen aan 
het PolitieKeurmerk Veilig 
Wonen. 

Moderne massieve voordeur Klassieke voordeur met 
speciale beglazing Moderne massieve voordeur Klassieke voordeur



Wat maakt onze schuif- 
en tuindeuren uniek?

• Oplossingen voor klassieke en 
moderne woningen

• Naar smaak samen te stellen

• Schuifpuien zelfs in zes delen 
leverbaar

• Degelijk en duurzaam

“Kroon Kozijn heeft 
een puike prestatie 

geleverd. De mannen 
waren vakkundig, snel 
en zeer betrouwbaar. 
Ze presteerden boven 

verwachting. Ook de 
kwaliteit van de kozij-
nen ziet er super uit.”

Liesbeth uit Maarssen    
Kroon Kozijn Utrecht

Haal het buitenleven binnen 
met een schuifpui of tuindeuren
Een schuifpui of openslaande tuindeuren brengen het 
buitenleven binnen. Met veel lichtinval en een brede 
ingang laat u uw woonkamer of keuken naadloos aan-
sluiten op uw tuin. Wat uw wensen ook zijn, Kroon Kozijn 
biedt u een passende oplossing!

Soepel schuivende schuifpuien
U heeft bij ons niet alleen een ruime keuze in vormen en kleuren, maar 
ook in constructiemogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld een traditionele 
schuifpui kiezen, maar ook een hef-schuifpui. In twee delen? Drie? Of 
zelfs zes? Geen probleem. En voor iedere schuifpui geldt dat ze kenmer-
kend zijn voor de kwaliteit van Kroon Kozijn. U kunt dus vertrouwen op 
degelijkheid - en op altijd soepel schuivende deuren.

Tuindeuren met een klassieke touch
Tuindeuren (ook wel stolpdeuren genoemd) hebben een meer tradi-
tionele uitstraling dan schuifpuien. Ze zijn dan ook bij uitstek geschikt 
voor de wat klassiekere woning. Meestal bestaan tuindeuren uit twee 
deuren die naar binnen of buiten openslaan, vaak met een vaste deur 
en een loopdeur – maar uiteindelijk bepaalt u bij Kroon Kozijn uiteraard 
helemaal zelf hoe u de doorgang naar uw tuin creëert.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Laat u adviseren door 
een van onze dealers.

SchuifpuiStolpdeuren met roedes



Hoogwaardige beglazing en 
goede veilige ventilatie

Glas met decoratieHelder HR++ glas Verstelbaar zelfregulerend 
ventilatierooster

Glas met decoratieGlas in lood Ventilatierooster buiten

Ons unieke 
ventilatie beslag:

• Afvoer en invoer van frisse lucht 
in één systeem

• In open stand nog steeds 
inbraakwerend

• Exclusief verkrijgbaar 
bij Kroon Kozijn

verbruikte lucht

verse lucht

Hoogwaardige beglazing 
Door de juiste beglazing te kiezen, maakt u 
het binnenklimaat van uw woning een stuk 
comfortabeler. Afhankelijk van de positie van 
uw huis, de stand van de zon en de indeling 
van uw woning kunt u bijvoorbeeld kiezen voor 
zonwerende, inbraakwerende of geluidswerende 
beglazing. Ook veiligheids beglazing is een optie. 
Om de beglazing helemaal passend te maken, 
heeft u bij Kroon Kozijn keuze uit verschillende 
decoratieve opties, zoals gematteerd glas, glas in 
lood en kruisroeden.

Gezonde ventilatie 
Uw nieuwe kozijnen isoleren uitstekend, maar 
dat heeft ook een nadeel. Bewoners, huisdieren 
en planten produceren dagelijks meer dan 10 
liter vocht. Daarnaast komt er vocht vrij bij het 
douchen, wassen en koken. Al dit vocht kan minder 
snel wegtrekken met goed isolerende kozijnen. Ons 
unieke ventilatiebeslag is de oplossing! U profi teert 
van de isolerende waarde van uw kozijnen en u 
haalt toch voldoende frisse lucht in huis.



Voor iedere stijl een passend
raam- en deurbeslag

Wat maakt ons 
raam- en deur-
beslag uniek?

• Standaard auto-
maatsloten met anti-
kerntrekbeveiliging

• Ons beslag voldoet 
aan het PolitieKeur-
merk Veilig Wonen

• Verdekt beslag: mooi 
om te zien en extra 
veilig

De deuren en kozijnen van Kroon Kozijn zijn 
standaard voorzien van het sterkst mogelijke 
veiligheidsbeslag dat voldoet aan de strengste 
eisen van het PolitieKeurmerk Veilig Wonen. 

Raambeslag met handige functies
Natuurlijk staat veiligheid voorop, maar bij de ontwikkeling 
van ons raambeslag hebben we ook gedacht aan functio-
naliteit. Daarom profi teert u standaard van foutbedienings-
beveiliging en een geïntegreerde kierstandhouder in ons 
raambeslag. In onze draaikiepramen is het hang- en sluit-
werk bovendien in de sponning verwerkt, waardoor u geen 
beslag ziet als het raam is gesloten. Daarnaast is ventilatie-
beslag bij alle ramen een optie. Dit zorgt automatisch voor 
een permanente ventilatie en voor frisse lucht in huis.

Extra veilig deurbeslag 
Bij ons deurbeslag profi teert u standaard van automaatslo-
ten in combinatie met een kerntrekbeveiliging. Als u de deur 
dichtdoet, maar vergeet deze op slot te draaien, worden altijd 
4  haken in het staal geklemd. Voor extra veiligheid zorgt de 
kerntrekbeveiliging ervoor dat het slot niet via de cilinder kan 
worden geforceerd. Zo heeft een inbreker geen enkele kans.

Inbraakwerende raamsluiting Verdekt liggend beslag systeemDeurklink met eenvoudige sluiting

VingerscanKlassieke deurgreep Rollerband scharnier



Prachtige functionele
accessoires

Plissé hor

Rolgordijn op kozijn Jaloezieën in het kozijnGemonteerd zonder boren of schroeven

Jaloezieën binnen de beglazingInzethor speciaal op maat gemaakt

“Communicatie verliep 
vlot en prettig, afspra-

ken werden nageko-
men, prettige mede-

werkers om in huis te 
hebben. Werkten heel 

netjes, zorgvuldig en 
met zichtbaar plezier!”

Liesbeth uit Dordrecht 
Kroon Kozijn Dordrecht 

Voor extra comfort heeft u bij Kroon Kozijn 
tal van mogelijkheden om uw woning veiliger, 
mooier én comfortabeler te maken. Kies bij-
voorbeeld voor horren of prachtige op maat 
gemaakte raamdecoratie voor uw kozijnen.

Horren voor ramen en deuren
Vliegen, muggen, wespen…van het voorjaar tot en met de 
herfst zijn vliegende insecten in huis voor veel mensen een 
irritatiefactor. De oplossing? Horren! Bij Kroon Kozijn vindt 
u een compleet assortiment horren voor ramen, maar ook 
voor deuren hebben we uitgekiende oplossingen. Ons uitge-
breide assortiment plissé hordeuren is geschikt voor iedere 
soort deur, schuifpui en tuindeur. 

Raamdecoratie op maat
Kroon Kozijn biedt u een uitgebreid assortiment raamde-
coratie op maat dat speciaal is ontworpen voor kunststof 
kozijnen. De decoratie kan in een frame op uw raam wor-
den geplaatst of binnen uw beglazing. U heeft keuze uit vele 
kleuren en dessins in plissés, jaloezieën en rolgordijnen - en 
als u deze accessoires direct bij uw kozijnen aanschaft, 
betaalt u een extra aantrekkelijke prijs!



Keurmerken en garanties 
van Kroon Kozijn

Kroon Kozijn is aangesloten bij het 
Keurmerk Vast en Zeker aan Huis 
en bij het Nationaal Waarborg-
fonds. Om u nóg meer zekerheid te 
bieden, krijgt u bovendien 15 jaar 
garantie op onze kozijnen en 10 
jaar op de beglazing en het 
hang- en sluitwerk. Zo onderstre-
pen we dat u bij Kroon Kozijn kunt 
vertrouwen op de best mogelijke 
service en kwaliteit. 

Betrouwbaarheid 
en vakmanschap
Kwaliteitsramen, -deuren en -schuifpuien produceren is 
één, het plaatsen en monteren is minstens zo belangrijk. 
Kroon Kozijn heeft daarom meer dan 25 dealers in heel 
Nederland die speciaal zijn geselecteerd op vakman-
schap, montagekwaliteit en ondernemerschap. 

Productie in eigen fabriek
Uw dealer meet de ramen en deuren in uw woning voor u in en geeft 
deze gegevens vervolgens door aan de werkvoorbereiders in onze 
moderne, computergestuurde fabriek in Didam. In de fabriek worden 
uw ramen en deuren zorgvuldig en tot op de millimeter nauwkeurig 
geproduceerd. Zodra uw bestelling is gecontroleerd op kwaliteit, wordt 
deze op speciale bokken getransporteerd voor vakkundige montage bij 
u thuis.

Altijd in de buurt
Onze dealers zijn in heel Nederland gevestigd, dus ook bij u in de buurt. 
Ga er gerust eens kijken in de showroom, waar u al onze producten 
vindt. De dealer komt ook graag bij u thuis langs om u te adviseren en 
samen met u alle mogelijkheden door te nemen. U krijgt vervolgens al-
tijd een duidelijke en volledige off erte, zodat u precies weet waar u aan 
toe bent en nooit voor verrassingen komt te staan. 

Tip! Er zit veel verschil in aanbieders. In een showroom kunt u zelf 
ontdekken wat de verschillen zijn en kunt u besluiten welke kwaliteit 
en opties het best passen bij uw wensen.

Kroon Kozijn fabriekProductie van kozijn Altijd bij u in de buurt



ALTIJD DICHT BIJ U IN DE BUURT! 

www.kroonkozijn.nl

UW KROON KOZIJN DEALER:

Meer weten? 
We helpen u graag verder

De Kroon Kozijn dealer heeft jarenlange 
ervaring in ramen en deuren - en geeft u 
graag een passend en uitgebreid advies. Ga 
voor een oriëntatie langs in de showroom bij 
u in de buurt. Of vraag uw dealer bij u thuis 
een vrijblijvende off erte op te stellen, zodat u 
precies weet wat uw mogelijkheden zijn. 

Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer op 
www.kroonkozijn.nl. We helpen u graag 
verder.

        

Altijd een showroom 
dicht bij u in de buurt!

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijk-
heid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet 
(meer) correct is. Kroon Kozijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van 
gegevens uit de door ons gecreëerde brochures, en overige publicaties 
en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud 
daarvan.


