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Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.



De kunst van 
kunststof 
kozijnen In deze brochure ziet en leest u wat de kunst van 

ALKU® kunststof kozijnen is. U zult niet alleen 
verbaasd zijn over de uitstraling van onze kunststof 
kozijnen, maar ook over de talloze duurzame 
en veilige eigenschappen ervan. Door de vele 
maatwerkopties kiest u voor kunststof kozijnen die 
u en uw woning op het lijf geschreven zijn.

Als u zo dadelijk doorbladert, nemen we u 
puntsgewijs mee langs de 5 ALKU garanties, 
langs alle keuzemogelijkheden die u hebt en langs 
onze showrooms en services. Zo maken we het 
proces rondom de aanschaf van kunststof kozijnen 
inzichtelijk: van de oriëntatiefase waar u nu voor 
staat, tot de montage en de nazorg die wij leveren. 

Neem alle informatie rustig tot u. Laat die bezinken. 
En bespreek alles goed met elkaar. Zodat u 
onderbouwd kunt roepen: “ALKU kunststof kozijnen 
zijn het helemaal voor mij!”

Kunststof kozijnen, ja of nee?  
Een beslissing waarbij u niet over één 
nacht ijs gaat. Zeer begrijpelijk. Want al is 
de investering uiterst duurzaam én slim, 
het blijft een bedrag dat u niet zomaar 
uitgeeft. Daarom vinden wij het belangrijk 
dat we u zo volledig mogelijk informeren 
en eerlijk adviseren.

Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.
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‘Thuis’ is veel meer dan vier muren en een dak. 
Thuisgevoel creëert u door dierbare mensen en spullen 
om u heen te verzamelen. Op een comfortabele en 
veilige plek. Uw eigen wereld op een vriendelijke manier 
verbonden met de buitenwereld.

ALKU® wil dat u zich op en top thuis voelt in uw eigen 
huis. Samen creëren we een plek waar u tot rust komt. 
Waar u altijd terechtkunt. Een thuis waar u familie en 
vrienden ontvangt. Echt helemaal eigen, vertrouwd en 
precies naar uw smaak. 

Samen met u vinden wij uw thuisgevoel. Zo komt u nu, 
straks én over dertig jaar thuis in een fijn huis.

Onmetelijke mogelijkheden
Keuze uit veel stijlen, vormen, kleuren en structuren.

Optimaal comfort
Gemak, woongenot en veiligheid.

Slim en duurzaam 
uw huis opwaarderen
Fraai en comfortabel voor nu, slim voor later.

Ongekend flexibel
In de ALKU fabriek in Nederland worden uw 

geveltoepassingen volledig op maat gemaakt.

5-sterren beleving
De allerbeste service en de allerbeste kwaliteit.

Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.

ALKU®

garanties
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6 ALKU garantie: 5-sterren beleving

Met ALKU® 
haalt u 
het beste 
in huis
5-sterren service en kwaliteit 
voor een eerlijke prijs.

Service is meer dan een vluchtige 
conversatie. Het is meer dan een bakje 
slappe leut met een biscuitje. Service is 
meedenken, begrijpen en eerlijk adviseren. 
Dat kost tijd en het behoeft inzicht. ALKU 
snapt service. Goed met een zachte G.

Opwaarderen,  
geniet er nu én 
later van
Kunststof kozijnen als duurzame en 
aangename investering.

Het plaatsen van ALKU® 
kunststof kozijnen zorgt voor 
een flinke waardestijging 
van uw woning. Andere 
waardevolle upgrades zijn: een 
badkamerrenovatie, het realiseren 
van een aanbouw, het verbeteren 
van de isolatie en het installeren 
van een dakkapel. Wij adviseren 
u graag over de slimste duurzame 
investeringen in uw woning.

ALKU garantie: slim en duurzaam uw huis opwaarderen 7
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Wooncomfortabel
Gemak, genot en gerustheid.

Genot 
Veel meer thuis

Kunststof kozijnen houden u 
warm als het buiten koud is en 
koel als de buitentemperaturen 
oplopen. U bent beschermd 
tegen zon, kou, wind, regen, 
geluid en insecten. Zo geniet u 
nog meer van uw (t)huis.

Gerust
Speel op safe

Fijn wonen begint bij veilig 
wonen. ALKU kunststof 
kozijnen voldoen aan strenge 
veiligheidseisen, waardoor 
inbrekers buiten(spel) staan.  
Slaap lekker!

Gemak
Altijd in de buurt

ALKU® beschikt over een 
uitgebreid netwerk van 
gecertificeerde dealers en werkt 
uitsluitend met ervaren en 
(bouw)kundige specialisten en 
bedrijven.

Oók gemak
Onderhouds-
vriendelijk

Kunststof kozijnen zijn goed 
isolerend en geven een prachtig 
eindresultaat. Maar over het 
grootste voordeel zijn we het 
stiekem allemaal wel eens … 
Nooit. Meer. Schilderen. Vraag 
bij uw erkend ALKU dealer naar 
de onderhoudsset.

ALKU garantie: optimaal comfort ALKU garantie: onmetelijke mogelijkheden

Keuzestress?  
Nergens voor nodig!
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Ja, de keuze is gigantisch bij 
ALKU®, maar tegelijkertijd ook heel 
behapbaar. Onze gecertificeerde 
dealers begeleiden u graag bij het 
maken van de beste keuzes. 
Zodat de kunststof kozijnen 
volledig naar uw smaak zijn. 
Dat woont wel zo lekker.

Enkele vragen bij de aanschaf van kunststof kozijnen:

 � Welk profiel past het beste bij uw woning?
 � Welke hoekverbinding heeft uw voorkeur?
 � Welke kleur of kleuren vindt u mooi?
 � Wat voor type houtnerfstructuur kiest u?
 � Welk glas gaat er in de kozijnen?
 � Wel of geen ventilatierooster?
 � Wilt u extra isolerende kozijnen?
 � Wat voor type afwerking kiest u?
 � En heeft u nagedacht over kruisroeden, sprossen, 

glaslatten, scharnieren, handvatten, raamdorpels  
en wellicht vensterbanken?

Stel uw kunststof kozijnen volledig naar eigen 
smaak samen.

Win advies in bij een  
ervaringsdeskundige. 
Hebt u kennissen 
met (ALKU) kunststof 
kozijnen? Vraag naar 
hun eerlijke mening.

Vind uw dichtsbijzijnde  
ALKU dealer op  
www.alku.nl/dealers
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‘Wij zijn pas blij, 
als u blij bent met 
uw kozijnen’

Klantvraag:

ALKU produceert in eigen fabriek.  

Heb ik daar voordeel van?

Antwoord:

Omdat ALKU in eigen fabriek produceert, 

kunnen wij flexibel inspelen op uw specifieke 

wensen. En dat zonder verlies van tijd. In 

ons productieproces kunnen wij veel details 

voorbereiden op de situatie bij u thuis. 

Daarnaast bieden wij door eigen productie 

een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Ouderwets  
vakmanschap  
in een ALKU® jas
ALKU maakt uw wensen waar,  
op maat en op tijd.
Maatwerk is bij ons geen meerwerk. Standaard stelt 
u de kunststof kozijnen geheel naar eigen wens en 
smaak samen. En dat voor een uitstekende prijs-
kwaliteitsverhouding.

“Ieder kozijn dat wij maken, is maatwerk. In onze 
hightech fabriek is een hoop geautomatiseerd, vooral 
ter ondersteuning van het ouderwets zware werk. 
Uiteindelijk komt het namelijk allemaal op de handjes 
neer. Ieder detail wordt met de hand geassembleerd 
of gecontroleerd. Dat is een secuur werkje, waar een 
hoop vakmanschap bij komt kijken.”

“Naast de hoge kwaliteit kunststof producten waar 
wij mee werken, is de grote kracht van ALKU dat wij 
een goed op elkaar ingespeeld team van professionals 
zijn. Er is geen opdracht die we niet aankunnen. Op 
de werkvloer is iedereen heel geconcentreerd. Na het 
werk is er regelmatig tijd voor een gezellige borrel of 
leuk uitje. Met het hele team werken we iedere dag 
hard aan een prachtig eindproduct en aan tevreden 
klanten. Want daar doen we het uiteindelijk voor.”

 Jan van der Meer, ALKU voorraadbeheerder

ALKU garantie: ongekend flexibel 11
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ALKU® kunststof kozijnen 
in 8 stappen

Waarom bij u? Zo 
kunnen we de situatie 
bekijken en de 
maatvoering bepalen, 
om vervolgens een 
nauwkeurige offerte 
samen te stellen. 
Uiteraard geheel 
vrijblijvend. De ALKU 
verkoopadviseur die 
u bezoekt, informeert 
u zorgvuldig, brengt 
uw wensen in kaart 
en wordt uw vaste 
aanspreekpunt.

U bent overtuigd van 
het comfort en gemak 
van ALKU kunststof 
kozijnen en hebt uw 
akkoord op de offerte 
gegeven. Dan komt onze 
montagespecialist bij u 
langs om alle kozijnen 
technisch in te meten 
en samen met u de 
afspraken door te nemen. 
Door zijn bouwkundige 
achtergrond ziet hij geen 
detail over het hoofd. 
- Tot dit moment kunt 
u nog wijzigingen 
doorgeven -

Als uw order definitief 
is, worden alle be-
stelgegevens door de 
werkvoorbereider in het 
productiesysteem ge-
plaatst. U krijgt exact te 
horen wanneer de ALKU 
montageploeg bij u aan 
de slag gaat. In dag én 
tijd zijn wij erg stipt.

Als de profielen en 
toebehoren geleverd 
zijn, gaan onze 
vakmensen aan de slag. 
In onze multifunctionele 
productieruimte in 
Tilburg oefenen zij 
hun ambacht uit. 
Ieder onderdeel 
wordt zorgvuldig 
geassembleerd. 
Na iedere stap 
volgen grondige 
kwaliteitscontroles.

Het is zover: de kunststof 
kozijnen worden 
geplaatst. Dat kan 
spannend zijn, maar 
u hoeft zich nergens 
zorgen over te maken. 
Voordat de monteurs 
aan de slag gaan 
overhandigen ze u een 
puntsgewijze opleverlijst. 
Het zijn professionals  
die zorgvuldig en veilig 
te werk gaan. Zo zorgen 
wij ervoor dat u zonder 
kopzorgen kunt genieten 
van uw gloednieuwe 
ALKU kunststof kozijnen.

Na oplevering 
ontvangt u een 
garantiecertificaat. 
Het komt zelden voor 
dat er na oplevering 
onvolkomenheden zijn, 
maar na plaatsing kunt 
u te allen tijde contact 
met ons opnemen voor 
servicepuntjes. De 
servicemonteur zorgt 
er dan zo snel mogelijk 
voor dat u er weer 
warmpjes bijzit.

Ditmaal heten wij u 
van harte welkom in 
onze showroom. We 
lopen samen een rondje 
door onze showroom 
zodat u meteen een 
beeld krijgt van de 
talloze mogelijkheden. 
Aan de hand van 
de offerte loopt de 
verkoopadviseur alle 
opties met u door. U 
krijgt een eerlijk advies. 
Dit gesprek duurt 
ongeveer een uur.

Productie in 
eigen huis

De keuze is reuze. 
Na uw bezoek aan de 
showroom krijgt u dan 
ook alle informatie mee 
naar huis, inclusief een 
kleurmonster. Zo kunt 
u thuis nog eens rustig 
kijken of u de juiste 
keuzes hebt gemaakt, 
met de offerte met 
meer- en minderprijzen 
ernaast. Dat maakt het 
wikken en wegen net 
even wat eenvoudiger.

Montage en 
oplevering

Definitieve
datum

Service en 
garantie

Op de koffie 
bij u thuis

Op de koffie 
bij ons

Moment van 
bezinning

Technisch 
inmeten

ALKU komt graag bij  
u op de koffie
Wij een kopje koffie, u geheel 
vrijblijvend een gespecificeerde 
offerte. Draaien we daarna de 
rollen om. Maak een afspraak op 
www.alku.nl/contact

ALKU stappenplan



Profieling good
Houdt u van slank of van wat 
steviger? Gaat u voor een 
traditioneel of een modern 
type? Al is het innerlijk nog zo 
belangrijk, de buitenkant moet 
ook perfect zijn. Wij stellen onze 
vier schoonheden graag aan u 
voor: Quadra, Alira, Plano 
en Magro.

Iedere woning heeft haar eigen 
karakter. Het kozijnprofiel moet 
matchen met die persoonlijkheid. 
Daarom heeft ALKU® voor ieders 
smaak een passend profiel. 
U vindt gegarandeerd uw type.

Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.

1514 ALKU kozijnprofielen

Quadra is onze klassieke schoonheid. Elegant door de hoekverbindingen die 
haaks op elkaar staan. Het is de perfecte nabootsing van houten kozijnen.

Wel of geen IKD®-technologie? 
Indien gewenst vullen we de profielkamer van het kozijn met speciaal 
schuim voor extra isolatie.

Verstevigd met extra staal 
Dit zorgt ervoor dat uw kunststof kozijnen niet vervormen. Ook zorgt het voor 
betere inbraakwerendheid.

Kies uit de vele kleuren en structuren
Basiskleuren, acrylcolor, houtnerfstructuur of RealWood®

Verdiept kozijnprofiel

Quadra
Eersteklas isoleerder.

Specificaties

Kozijnbreedte 86 mm

Vleugelbreedte 82 mm/132 mm

Inbouwdiepte kozijn 120 mm

Vleugelbouwdiepte 82,5 mm

Isolatiewaarde vanaf 1,2 W/(m²K)

Isolatiewaarde met IKD® vanaf 1,1 W/(m²K)

Kamers 5 in kader, 6 in raamvleugel

Waterdichtheid 9a KOMO

Maximale glaspakketdikte 52 mm

Kunststof materiaal  PVC (Polyvinylchloride) glad 

door en door in de massa

15

Meest 
gekozen 

kozijn van 
Nederland!
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Alira, zelfs haar naam is mooi. Dit verdiepte kozijnprofiel herkent u aan haar schuine 
afloop. Dit geeft Alira het smalle aanzicht van traditionele, houten kozijnen. 

Wel of geen IKD®-technologie? 
Indien gewenst vullen we de profielkamer van het kozijn met speciaal 
schuim voor extra isolatie.

Verstevigd met extra staal 
Dit zorgt ervoor dat uw kunststof kozijnen niet vervormen. Ook zorgt het voor 
betere inbraakwerendheid.

Kies uit de vele kleuren en structuren
Basiskleuren, acrylcolor, houtnerfstructuur of RealWood®

Plano is de klassieker onder de kunststof kozijnprofielen. Nog altijd even strak als 
bij zijn introductie, maar inmiddels voorzien van de modernste technologieën.

Tijdloze en rustige aanblik 
Al sinds jaar en dag een vertrouwde keuze.

Kies uit de vele kleuren en structuren
Basiskleuren, acrylcolor, houtnerfstructuur of RealWood®

Specificaties

Kozijnbreedte: 86 mm

Vleugelbreedte: 82 mm/132 mm

Inbouwdiepte kozijn: 82,5 mm

Vleugelbouwdiepte: 82,5 mm

Isolatiewaarde: vanaf 1,2 W/(m²K)

Kamers: 5 in kader, 6 in raamvleugel

Waterdichtheid: 9a KOMO

Maximale glaspakketdikte: 52 mm

Kunststof materiaal:  PVC (Polyvinylchloride) glad 

door en door in de massa

Specificaties

Kozijnbreedte 86 mm

Vleugelbreedte 82 mm/132 mm

Inbouwdiepte kozijn 120 mm

Vleugelbouwdiepte 82,5 mm

Isolatiewaarde vanaf 1,2 W/(m²K)

Isolatiewaarde met IKD® vanaf 1,1 W/(m²K)

Kamers 5 in kader, 6 in raamvleugel

Waterdichtheid 9a KOMO

Maximale glaspakketdikte 52 mm

Kunststof materiaal  PVC (Polyvinylchloride) glad 

door en door in de massa

Verdiept kozijnprofiel

Alira
Een echte kameleon. 

Vlak kozijnprofiel

Plano
Strak en simpel.

ALKU kozijnprofielen

Benieuwd naar de mogelijk-
heden van acrylcolor op onze 
vier profielen?
Laat u vrijblijvend adviseren bij uw 
dichtstbijzijnde ALKU dealer.
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Kunststofsterke 
profielverbindingen
Hoe lopen uw lijnen: horizontaal of diagonaal?

Verbinden en verbonden blijven
Qua kracht is er géén verschil 
tussen een haakse verbinding 
en een verstekverbinding. Beide 
profielverbindingen zijn ijzersterk. Of 
beter nog: kunststofsterk. Uw profielen 
zijn voor het leven verbonden.

De kozijnprofielen worden met elkaar 
verbonden via een haakse verbinding of een 
verstekverbinding. De keuze tussen horizontaal of 
diagonaal is een puur esthetische. U kiest zelf welk 
subtiel accent u aan uw kunststof kozijnen geeft.

19

Makkelijk om te 
onthouden!
Haaks = horizontaal 
Verstek = diagonaal

Maak kennis met het kleine zusje van Plano. Rank en slank, een uitstraling 
die perfect past bij moderne woningen. Bovendien zorgt Magro voor een 
optimale lichtinval.

Past perfect bij minimale architectuur 
Slank, subtiel en supermooi.

Veel meer licht in huis
Draagt flink bij aan een prettige woonomgeving.

Kies uit de vele kleuren en structuren
Basiskleuren, acrylcolor, houtnerfstructuur of RealWood®

Vlak kozijnprofiel

Magro
Slank en rank.

Specificaties

Kozijnbreedte: 84 mm

Vleugelbreedte: 82 mm/132 mm

Inbouwdiepte kozijn: 82,5 mm

Vleugelbouwdiepte: 82,5 mm

Isolatiewaarde: vanaf 1,2 W/(m²K)

Kamers: 6

Waterdichtheid: 9a KOMO

Maximale glaspakketdikte: 52 mm

Kunststof materiaal:  PVC (Polyvinylchloride) glad 

door en door in de massa

ALKU kozijnprofielen

De perfecte uitstraling

De haakse verbindingen zijn optisch gelijk 

aan het traditionele Nederlandse houten 

kozijn. Het rechte, kubusvormige design 

benadert perfect de markante uitstraling van 

het houten kozijn, maar wordt gecombineerd 

met de bekende, hoogstaande, specificaties 

van kunststof kozijnen. 



21

Moderne techniek met een 
klassieke uitstraling.

Constructie
Raamconstructies 

die in oude, 
Nederlandse 
stadswijken,  

boerderijwoningen 
en herenhuizen 

toegepast worden.

Verbinding
De haakse verbindingen 
zijn optisch gelijk aan 
traditionele, houten 
kozijnen.

Isolatie
Standaard met 
uitstekende 
(geluids)isolatie. 
Ga voor maximale 
isolatie met de 
IKD®-technologie. 

Originele onderdorpel
Traditionele, afgeschuinde 
onderdorpel.

Het 
authentieke 
kozijn

De oplossing voor renovatie van authentieke, 
verticale schuiframen met de voordelen van 
kunststof. Bovendien oogt het kozijn door het 
verspringend bovenlicht als een origineel, 
houten schuifraam en voldoet het aan de 
laatste technische eisen.
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IKD®

Met de IKD®-technologie (intensieve kern-isolatie) 
verhoogt u de isolatiewaarde van uw kozijnen. 
Zo bespaart u jaarlijks veel op uw energierekening. 
De vraag is niet of u zuinig wilt wonen, maar hoe zuinig. 

Schuim met  
isolerende 
superkrachten
Maximale isolatie met een minimale 
ingreep dankzij IKD®-technologie.

Haal het maximale uit uw 
kozijn met de IKD®-technologie

Kostenbesparend
De IKD®-technologie is 
een kleine investering 
die u zo terugverdient.

Milieuvriendelijk
Met de ultra-isolerende 
eigenschappen van 
een kozijn met de IKD®-
technologie verspilt u geen 
onnodige energie. Wel zo 
goed voor het milieu.

Maximale isolatie
Een kunststof kozijn met de 
IKD®-technologie heeft een 
U-waarde vanaf 0,89 W/(m²K). 
Dat is dus beter dan bijvoor-
beeld hoogrendementsglas.

Extra inbraakwerend
De harde schuimkern verste-
vigt uw kunststof kozijn aan-
zienlijk. Hierdoor maken we 
het inbrekers extra moeilijk.

De IKD®-technologie 
is mogelijk bij:

 � Quadra-profiel
 � Alira-profiel

ALKU IKD®-technologie

Hoe werkt het? 
Het toepassen van de IKD®-technologie 
is simpel. Een kunststof kozijn bestaat 
uit een aantal profielkamers. Een van 
die kamers vullen we met speciaal 
schuim. Dit stevige materiaal verhoogt 
de isolatiewaarde aanzienlijk. De IKD®-
technologie zorgt dat uw woning in de 
winter warm blijft en in de zomer koel. 
Aangenaam wonen, het hele jaar door!

23
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Niet alleen buiten zijn ALKU® kunststof kozijnen 
perfect afgewerkt, ook binnen geniet u van het 
resultaat van een sterk staaltje ALKU vakmanschap. 
Als u na een lange dag thuiskomt, zullen de kozijnen 
niet het eerste zijn dat opvalt. En toch dragen ze bij 
aan de sfeer binnenshuis. Een mooie afwerking van 
uw kozijnen is net zo stijlvol als de zorgvuldig gekozen 
plinten. Of wat te denken van de lijst om uw favoriete 
kunstwerk. De juiste kozijnen complimenteren uw 
huis en bepalen de sfeer op voortreffelijke wijze. 

Eindelijk  
thuis!
Maak binnen 
buitengewoon mooi.

Elk seizoen een ander 
geurtje en kleurtje
Geurkaarsen zijn niet alleen 
uitermate rustgevend, ze zijn ook 
een subtiele toevoeging aan het 
kleurenpalet in uw huis. Prettig 
wonen doet u ook met uw neus.
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‘Thuisleven 
is het 

lekkerste 
leven’

Versterk uw thuisgevoel met deze 3 tips

Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.

Het leven is te kort voor een 
saai interieur
Meubelstukken die hun langste 
tijd hebben gehad? Doe ze 
de deur uit. Plan een dagje 
meubelboulevard en koop een 
leuk, nieuw meubelstuk dat 
perfect past bij uw interieur. Of 
ga voor een vintage element eens 
langs een kringloopwinkel.

Muziek voor 
ieder moment
Muziek is ontspannen. Maak 
verschillende Spotify-afspeellijs-
ten met liedjes die u helemaal tot 
rust brengen. Ray Charles op een 
zonnige zondagochtend, Racoon 
tijdens het koken en Fleetwood 
Mac voor het slapen gaan. 
Zzzzzzz ...
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Daarom is het belangrijk om de juiste keuze te maken, zodat uw woning 
de perfecte uitstraling krijgt. Zo kunt u met houtnerfstructuur en 
RealWood® een klassieke uitstaling creëren. En met acrylcolor ontstaat  
er juist een moderne look.

Benieuwd welke kleur het beste bij uw huis past?
Kom eens rondkijken bij een erkend ALKU® dealer bij u in de buurt en 
vraag professioneel kleuradvies aan uw verkoopadviseur.

Uw kozijn op 
smaak gebracht
De kleur en structuur van kozijnen 
bepalen de sfeer van uw huis.

27ALKU kleur en structuur
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Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.

Benieuwd wat het beste 
bij uw woning past?
Maak wat foto’s van uw 
huis en kom langs bij de 
dichtstbijzijnde ALKU dealer. 

ALKU levert kunststof kozijnen in twee 
standaard kleuren: wit (+/- RAL 9010) en 
crème (+/- RAL 9001). Saai? Zeker niet! 
Wit of crème zijn perfecte keuzes voor 
mensen die het liever basic houden of juist 
andere aspecten van hun woning willen 
accentueren.  

 � Strak en basic
 � Keuze uit wit (+/- RAL 9010)  

of crème (+/- RAL 9001)
 � Onbehandeld
 � Past perfect bij een druk  

interieur of felle muurkleur

Standaard kleuren

Ga voor glad,
ga voor basic

Acrylcolor heeft de look & feel van een aluminium 
kozijn. Ideaal als u uw woning een moderne 
en strakke uitstraling wil geven. Een groot 
voordeel van acrylcolor is dat het uw kozijnen een 
supersterke en krasvaste kleurlaag geeft. Deze 
laag kan dus wel tegen ‘n stootje. Bovendien 
wordt een kunststof kozijn met acrylcolor niet snel 
warm, wat tijdens warme zomers bijdraagt aan 
een aangenaam binnenklimaat.

 � Keuze uit 8 kleuren
 � Look & feel van een aluminium kozijn
 � Kleurvast en krasvast
 � Wordt niet snel warm in de zon

Acrylcolor

Dat ziet er 
gelakt uit

Wat is acrylcolor?
Acrylcolor is een laag die uw 
kozijn extra beschermt. Deze 

afwerking is het resultaat van 
een samensmelting van de 

bovenkant van het kozijn en 
een krasvaste kleurlaag. Zo 

ontstaat een zijdemat gekleurd 
profieloppervlak dat alle 

weersinvloeden de baas is.

ALKU kleur en structuur



Wat is een houtnerfstructuur?
Kunststof is van nature een glad 
materiaal. Door het aanbrengen van 
een krasvaste folie krijgt uw kozijn 
de look & feel van hout.

Dit is slechts een 
selectie uit het ALKU® 
kleurassortiment, 
vrijwel iedere 
gewenste kleur is 
mogelijk.

Kunststof kozijnen
Passend bij uw woonwensen

Houtnerfstructuur 
Geef uw kunststof kozijnen nog meer leven 
met een houtnerfstructuur. Zo krijgen ze 
toch de karakteristieke uitstraling van echt 
hout, maar hoeft u nooit te schuren en te 
schilderen. Samen met het duurzame karakter 
van kunststof haalt u dus letterlijk het beste 
van beide materialen in huis. 

RealWood®

Een folie die nóg echter is dan een traditionele houtnerfstructuur. 
Als u naar de structuur van RealWood® kijkt, ziet u meer houtkringen 
en andere subtiele details die u ook op echt hout aantreft.

 � Nauwelijks te onderscheiden van echt hout
 � Realistische houtkringen en houtvlammen
 � Matter dan houtnerfstructuur
 � Krasbestendig, kleurvast en onderhoudsarm
 � Keuze uit 6 kleuren

Als u van 
hout houdt

 � Uitstraling van echt hout
 � Krasbestendig en kleurvast
 � Onderhoudsarm
 � Keuze uit 20 kleuren

ALKU kleur en structuur

Houtnerf-
structuur RealWood®

3130
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 thuis lunchen 
 met het hele gezin

 een kop koffie drinken 
 in de stad

 in de tuin zitten en 
 genieten van de zon

 de hele dag kozijnen 
 schuren en schilderen

Zaterdagmiddag 
ga ik het liefste:

Kunststof kozijnen blijven kleurig 
fris. Af en toe afsoppen is het enige 
wat u hoeft te doen. Nooit meer 
schilderen, dus. Hoe lekker is dat?!

Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.
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Isolerende beglazing  
versus dubbel glas
Qua uiterlijk zijn deze 
glassoorten hetzelfde. Er zit bij 
hoogrendementsglas echter een 
onzichtbare laag metaalfolie tussen 
de glaslagen. Deze coating is een 
isolerende laag, waardoor het raam 
heel goed isoleert.

Extra +punten
De isolerende werking van 
hoogrendementsglas wordt 
alsmaar verbeterd, waardoor er 
meerdere types zijn ontstaan: 
HR+, HR++ en zelfs HR+++ 
glas, ook wel bekend als triple 
glas. Laatstgenoemde heeft een 
dubbele spouw in het glas en een 
extra isolerende coating. 

Glashelder 
glashard 
glasdicht
Standaard in ALKU® kunststof 
kozijnen: dubbele (HR++), 
isolerende beglazing.

Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.
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U kunt bij ALKU  
ook terecht voor:

 � figuurglas
 � zonwerend glas
 � gematteerd glas
 � glas met 

roedeverdeling
 � glas in lood
 � veiligheidsglas
 � geluidswerend glas

Benieuwd welk type glas 
bij uw woning past?
Laat u informeren in het 
ALKU Ontdekkingscentrum 
of bij een erkend ALKU 
dealer bij u in de buurt.

ALKU glas

Extra isolerend
ALKU kozijnen zijn voorzien 
van een verhoogde sponning. 
Dat betekent dat het glas dieper 
in het kozijn valt. Dit ziet er niet 
alleen fraaier uit, het zorgt ook 
voor betere isolatie, omdat kou 
vrijwel geen kans meer krijgt 
door de diepte van het glas in 
het kozijn.
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Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.

Laat uw 
woning 
ademen
Essentieel: een goed 
ventilatierooster.

Een goed ventilatierooster op een 
kozijn of op het glas is essentieel. Met 
ventilatieroosters van ALKU® kunnen wij 
garanderen dat de ventilatie plaatsvindt 
op een ‘natuurlijke’ manier waardoor er 
een comfortabel, gezond en energiezuinig 
binnenklimaat gecreëerd wordt.

37ALKU ventilatie

Voor elke ruimte een 
ventilatierooster 

Krijg vakkundig advies 
en vind samen met uw 

verkoopadviseur bij iedere 
ruimte het best passende 

ventilatierooster.

4 handige tips voor een 
frisser huis

 � Hang de was buiten op 
in plaats van binnen.

 � Leeg regelmatig de 
prullenbak (of koop 
kleinere vuilniszakken).

 � Haal luchtzuiverende 
planten in huis.

 � Zuig voor het stofzuigen 
waspoeder op.



Kunsssssssststof  
kozijnen
Met ALKU® kunststof kozijnen hoeft u 
voor stilte de stad niet meer uit.

Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.
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Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.

Het raam wagenwijd open. Op een kiertje. Of het ene deel van 
het raam open en het andere niet. U kunt letterlijk alle kanten 
op met ALKU® kunststof kozijnen. 

De schakel 
tussen binnen  
en buiten

Bepaal zelf 
hoeveel buiten 
u binnenlaat
In Nederland kan een 
stralende zon pijlsnel in 
een flinke hoosbui omslaan. 
Dankzij de ruime keuze uit 
raamsystemen die ALKU 
biedt, bent u gewapend 
tegen alle weersinvloeden. 
En tegen ongenode gasten, 
van insecten tot inbrekers. 
U bepaalt zelf hoeveel 
buiten u binnenlaat.

Vaste ramen

Sommige ruimtes in uw woning 
hebben geen flexibel raam zonder 
draaiende delen nodig. Dan biedt 
een vast raam de oplossing. 
De vaste ramen van ALKU zijn 
oersterk en daardoor extra veilig. 
Ook houden de ramen extreme 
temperaturen buiten, of dat nu 
warmte of kou is.

Onmogelijk te openen
Een vast raam is extra isolerend 
én inbraakwerend.

Ventilatierooster inbouwen 
mogelijk
Ondanks het vaste raam toch 
frisse lucht in de ruimte.

Draaikiepramen 
en stolpramen
Een draaikiepraam kunt u veilig 
op een kiertje zetten. Perfect om 
het binnenklimaat te regelen. 
En ondanks het open raam legt 
u geen spreekwoordelijke rode 
loper uit voor inbrekers.

Stolpramen zijn twee ramen in 
één kozijn. Gemakkelijk, want er 
is geen tussenstijl, waardoor een 
grote opening ontstaat. Daarom 
wordt een stolpraam ook wel een 
verhuisraam genoemd.

Verdekte scharnieren
Niet zichtbaar als het raam 
gesloten is.

Meerdere standen
Kies uit gesloten, opening 
in draaistand of opening in 
meerdere kiepstanden.

Foutbedieningsblokkering
Kiepen en draaien tegelijkertijd is 
hierdoor niet mogelijk.

Inbraakwerend 
veiligheidsbeslag
Naar de normering van de 
Stichting Kwaliteit Gevelbouw 
(SKG).

Valramen en 
uitzetramen
Om maar met het raam in huis te 
vallen: een valraam is een raam 
dat naar onder opent.

Een uitzetraam klapt naar buiten 
open, terwijl een valraam naar 
binnen opent.

Ideaal om uw ruimte te 
ventileren
Geschikt om bijvoorbeeld boven 
een deur te plaatsen.

Compact en subtiel
Geschikt voor kleinere ruimtes, 
waar geen plek is voor een 
draaiend of groter raam.

Kunststof kozijnen
Op en top thuis voelen.

Welk raamsysteem 
past het beste bij uw 
ruimte(s)?
Vraag het uw ALKU 
verkoopadviseur.

40 ALKU raamsystemen

Ezelsbruggetje! 
De V van valraam laat zien hoe het 

raam aan het kozijn is bevestigd.
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“Ieder kozijn dat wij maken, is maatwerk. In onze hightech 
fabriek is een hoop geautomatiseerd, vooral ter ondersteuning 
van het ouderwets zware werk. Uiteindelijk komt het namelijk 
allemaal op de handjes neer. Ieder detail wordt met de hand 
geassembleerd of gecontroleerd. Dat is een secuur werkje, 
waar een hoop vakmanschap bij komt kijken.”

Jan van der Meer, ALKU® voorraadbeheerder

‘Er zit een hoop 
vakmanschap 
in ieder kozijn’

ALKU handwerk en precisiewerk

Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.

‘Uiteindelijk 
komt het 

allemaal op 
de handjes 

neer’

42
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Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.

Voor een 
heel team 
venster-
bankzitters
En voor een heel leger 
speelgoedsoldaatjes.

Haal het beste van beide 
werelden in huis
Superkrachtige kunststof 
vensterbank die lijkt op 
hardsteen of marmer.

ALKU vensterbanken 45

In oude huizen is een vensterbank nog 
vaak letterlijk een bank. Een plek dicht bij 
het raam, met voldoende licht om te lezen. 
Tegenwoordig wordt een vensterbank ter 
afwerking langs het gehele raam geplaatst. 
Zo maakt u het plaatje ook binnen compleet. 

Haal het beste van beide werelden in huis
ALKU® maakt gebruik van kunststof 
overzetvensterbanken. Dat zijn superkrachtige 
vensterbanken die hetzelfde ogen als een hardstenen 
of marmeren variant. Sterk genoeg om op te zitten én 
met alle voordelen van kunststof.
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Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.

ALKU is altijd 
dicht bij thuis

Kijk voor de adresgegevens 
en openingstijden van uw 
dichtstbijzijnde ALKU dealer 
op www.alku.nl/dealers

ALKU 
fabriek

Natuurlijk sprankelen de kunststof kozijnen in deze brochure op 
elke pagina. Alles is tiptop gestyled en de foto’s zijn opgepoetst. 

Wacht maar eens tot u ze in het echt ziet. Uw dichtstbijzijnde 
ALKU® dealer vertelt er alles over in de showroom. Meer weten 
over isolatiewaarden, inbraakveiligheid, kleuren en stijlen? 
Of wilt u een persoonlijke prijsberekening? Kom langs bij uw 
dichtstbijzijnde dealer en doe alsof u thuis bent!

Wonen is 
ontdekken
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ALKU® kozijnen zijn 
100% Nederlands fabricaat
Kunststof klasse uit eigen fabriek. 

Frees en contramal 
Geluidsdichte 
productie voor het 
maken van bijzondere 
verbindingen, zoals 
de haakse hoek in het 
Quadra profiel.

Assemblagetafels 
Sloten, scharnieren, 
glaslatten, rubbers ... 
Zo’n beetje alles wat 
het kozijn nodig heeft, 
op glas na.

Lasmachine 
Deze afdeling maakt 
van de losse profiel-
delen een herkenbaar 
kozijn. Muurvast aan 
elkaar gelast.

Aanvoer profielen 
Hier komen de ruwe 
kozijnprofielen met 
een lengte van zes 
meter binnen. Klaar 
om op maat gezaagd 
te worden.

Sorteren 
Onze sorteerrobot is 
de hele dag druk met 
de opdrachten op de 
juiste plaats zetten. 
Zodat de assemblage 
direct verder kan.

Zagen en frezen 
Op deze plek worden 

de profielen perfect 
op maat gezaagd. Het 

startpunt van ieder 
ALKU kozijn. 

Staalafdeling
Hier krijgen de 

kozijnen stevigheid 
door middel van de 

metalen kern.

Ramen en deuren 
Daar, achterin de 
fabriek, maken we 
veel maatwerk. 
Deurvleugels en 
raamvleugels.

Klaar voor opslag of vervoer
Op de vrachtwagen naar 

de dealers of met het ALKU 
montageteam naar de klant. 

Klaar om te stralen.

Benieuwd hoe wij een 
kunststof kozijn maken?
Bekijk het proces van profiel 
tot plaatsing in het filmpje op 
www.alku.nl

Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.
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ALKU service staat als een huis
Kwaliteit is veel meer dan een sterk product. Ook de 
montage moet vakkundig worden uitgevoerd. Om 
daar zeker van te zijn, werkt ALKU met zorgvuldig 
samengestelde teams van goed opgeleide monteurs. 
Zij beschikken over de benodigde, actuele kennis 
en ervaring om uw kozijn en alle bijbehorende 
systemen en accessoires naar wens te plaatsen. 
Het netjes afronden van het werk, bijvoorbeeld het 
bezemschoon opleveren, hoort daar ook bij.

U kunt op ons rekenen
Met de besparingscalculator berekent u snel en 
eenvoudig de energiebesparing die het plaatsen 
van ALKU kunststof kozijnen in combinatie met 
dubbel of drievoudig glas u op zal leveren. U hoeft 
enkel uw woningtype en uw huidige kozijntype in 
te vullen, de calculator doet de rest.

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van ALKU® 
worden overgenomen. We proberen de producten in deze 
brochure zo goed mogelijk weer te geven. Toch kunnen 
ze afwijken van de werkelijkheid. Wij accepteren geen 
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of zetfouten.

Tien jaar garanties
U heeft tien jaar garantie op onze kozijnen, deuren 
en hefschuifpuien én het hang- en sluitwerk van 
kozijnen. Voor hang- en sluitwerk van deuren 
en schuifpuien geldt een fabrieksgarantie van 
twee jaar. ALKU staat voor jarenlang woonplezier, 
daar kunt u op vertrouwen. Als er zich toch een 
probleem voordoet, dan biedt ons serviceteam een 
oplossing. Een geruststellende gedachte.  

Keurmerken
ALKU® werkt met producten van de hoogste kwaliteit en met echte vakmensen. De interne 
kwaliteitscontroles zijn zeer streng. Toch onderschrijven wij het belang van onafhankelijke 
kwaliteitskeurmerken en een waarborgfonds. Deze keurmerken houden ons scherp en bieden 
u zekerheid over kwaliteit en levering. Zo is uw investering geborgd.

ALKU levert volgens de normering van de 
Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie 
(VKG). We zijn tevens lid van het Waarborgfonds 
VKG. Uw aanbetaling is verzekerd en u hebt een 
afbouwgarantie. Kijk op www.alku.nl voor onze 
dealers die het VKG-keurmerk dragen. 

Onze kozijnen, deuren en schuifpuien dragen het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ze zijn voorzien van 
gecertificeerd, inbraakwerend hang- en sluitwerk. 

ALKU kozijnen zijn 100% Nederlands. Geproduceerd 
in onze eigen multifunctionele bedrijfsruimte in 
Tilburg, Noord-Brabant.

Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) controleert 
het fabricageproces en de producten van ALKU 
op deugdelijkheid en kwaliteit. SKG certificeert 
daarnaast hang- en sluitwerk.

Het KOMO-keurmerk is een gecombineerde 
kwaliteitsverklaring voor de toepassing van 
producten in bouwwerken, montage en verwerking. 
Het biedt de garantie dat producten en werkwijze 
aan de regelgeving voldoen.

ALKU gevelelementen en toebehoren worden 
volgens de EU-normen gefabriceerd en geleverd.

Kunststof kozijnen
Het raamwerk voor duurzaam wonen.

Reken uit wat u kunt besparen op  
www.alku.nl/energiebesparing-kozijnen

ALKU hoofdkantoor
en ALKU fabriek
Zevenheuvelenweg 70
5048 AN Tilburg
Tel: 013 - 54 34 519
info@alku.nl

5150



52

Thuis tussen binnen en buiten.


