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ProjectRealisatie.
Contract-Service van planning tot montage.

Modernisering/Verbouwing
Voormalig administratiegebouw van Siemens
Saarbrücken, Duitsland
2016

Projecten
direct met Finstral
realiseren.

Patrick de Jonge, Joachim Oberrauch

Geachte opdrachtgever,
Voor bouwprojecten staat Finstral met een gespecialiseerde afdeling voor Project-realisatie met raad en daad voor u
klaar. Ook in de contract-business volgen wij onze eis, om altijd alles uit één hand aan te bieden.

Onze aanbieding: Altijd alles uit één hand.
Maak gebruik van de voordelen van een directe samenwerking met ons als fabrikant - van planning, productie tot
montage. Profiteer van de vormgevingsveelvoud van het meest complete kozijn-assortiment van Europa en daarbuiten,
om individuele oplossingen voor uw bouwproject om te zetten. Vertrouw op ervaren contactpersonen met directe verbinding naar de directie van ons familiebedrijf. Daag ons uit met uw opdracht.
Altijd met vriendelijke groeten

Joachim Oberrauch
Directielid

Patrick de Jonge
Directielid

Altijd
perfect
product.
Wanneer is een kozijn perfect? Voor ons pas, wanneer het design zonder functionele compromissen biedt. Daarvoor
maken wij alles zelf: van ontwikkeling naar productie tot montage en service biedt Finstral als één van de weinige
kozijnfabrikanten alles uit één hand.

De voordelen van Finstral-kozijnen
Altijd kunststof in de kern.
Ongeacht welk kozijnmateriaal: in de kern zit bij Finstral
altijd een warmte-isolerend kunststof-profiel. Altijd dicht
dankzij gelaste hoeken. En altijd gesorteerd op type, dus
100% recyclebaar omdat alle profielen geen isolatie-inzetstukken bevatten.
En altijd smalle vleugels.
Onze kozijnen behoren altijd tot de meest slanke van hun
soort - ongeacht of het kozijn klassiek, modern of door
glas bedekt wordt uitgevoerd.
Altijd met middendichting.
Onze profielsystemen uit eigen ontwikkeling hebben altijd
een gecoëxtrudeerde, echte middendichting. Deze beschermt tegen vochtigheid en stof en houdt optimaal dicht.

Altijd het beste isolatieglas.
Finstral gebruikt alleen het beste glas met de beste coatings en produceert daaruit zelf het beste isolatieglas van
Europa. Beter bestaat niet.
Altijd verlijmd in plaats van opgeklost.
Glas en profiel worden bij Finstral altijd tot een stabiele
eenheid verlijmd. Dat verhoogt het bediencomfort, maakt
slanke vleugels mogelijk, hindert inbraakpogingen en
zorgt voor nagenoeg onderhoudsarme kozijnen.
Altijd veilig? Vanzelfsprekend.
Hoogwaardig beslag met paddenstoelnokken zijn standaard, afhankelijk van het systeem uitgevoerd met
4-punts- tot rondom-vergrendeling. Hogere inbraakwering
optioneel beschikbaar.

FIN-Project Ferro-line Aluminium-Hout
In zinkgeel aan de buitenzijde en eiken natuur aan de binnenzijde

Altijd
individuele
vormgeving.

Altijd
betrouwbare
bescherming.

Materiaal
Kleur/Oppervlakte
Kozijnvorm
Stijlelementen

Inbraak
Zon/Hitte
Zicht
Insecten

Altijd
juiste
isolatie.

Altijd
passende
bouwaansluiting.

Warmte/kou
Geluid
Dichtheid

Montagemethode
Afdichting

Altijd
individuele
vormgeving.

Altijd
intuïtieve
bediening.

Materiaal
Kleur/Oppervlakte
Kozijnvorm
Grepen/Scharnieren
Accessoires

Openingsvarianten
Bediencomfort
Bedienveligheid
Ventileren

Altijd
eenvoudige
afwikkeling.

Altijd
probleemloze
service.

Coördinatie
Montage
Afname

Garanties
Certificaten
Klantenservice

De
Finstral
Planner

Altijd
individuele
compositie.
Van kunststof-renovatiekozijn naar gemotoriseerde aluminium-hout-hefschuifdeur tot kozijnwand in volglas-optiek,
bij Finstral vindt u het meest complete kozijn-assortiment
van Europa. Dankzij het consequent modulaire ontwerp
van onze producten maakt bijna iedere combinatie van
uitvoerings- en functiekenmerken mogelijk.
Plan kozijnen in vier dimensies
Het uiterst eenvoudige principe van onze Finstral Planner
helpt U bij de keuze van uw individuele kozijnoplossing.

Ervaar Finstral live in de Finstral Studio
in Apeldoorn:
www.finstral.com/apeldoorn

Altijd
probleemloze
service.
Laten we eerlijk zijn: de realisatie van een bouwproject is complex. Het komt aan op een efficiënt samenspel tussen
alle betrokkenen. Met de Finstral-Project-Realisatie nemen wij als fabrikant de gehele afwikkeling op het gebied van
kozijnen over.

De voordelen van Finstral-Project-Realisatie
Altijd één contactpersoon.
In plaats van veel betrokkenen te coördineren, heeft u
bij Finstral één contactpersoon voor alle vragen rondom
planning, contract, productie, montage en service.
Altijd advies van experts.
Vanaf het eerste advies, de gedetailleerde planning
tot aan de uitvoering wordt uw project door ervaren
Finstral-experts van elke afdeling begeleid.
Altijd professionele planning.
De Finstral-experts grijpen terug naar een bibliotheek met
meer dan 700 bouwtechnische aansluitdetails, waarvan
er meer dan 300 getest zijn door het Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim.

Altijd gecertificeerde montage.
De inbouw maakt een kozijn pas perfect. Daarom wordt
de montage-uitvoering altijd professioneel gepland en de
kwaliteit van de Finstral-monteurs door het onafhankelijke Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim geaudit en
gecertificeerd.

Aan dit label herkent u de
door Finstral en het Institut für
Fenstertechnik (ift) Rosenheim
onafhankelijk gecertificeerde en
regelmatig geauditeerde montage-professionals.

Kozijnvervanging
Glöggler Flatgebouw
Augsburg, Duitsland
2018

Vooraanzicht plaatsen

Ervaring
in de realisatie
van projecten.
Sinds 1969 bouwt en monteert Finstral kozijnen,
huisdeuren en serres - ook voor projecten. Hier enkele
voorbeelden van recent gerealiseerde gebouwen.
Op aanvraag presenteren wij u graag nog meer projecten.

Nieuwbouw
Teltown
Berlijn, Duitsland
2012

Nieuwbouw
Hotel Weinegg
Girlan, Zuid-Tirol, Italië
2018

Verbouwing
Cityside Apartments “Eemside”
Amersfoort, Nederland
2017

Nieuwbouw
Villa Berkenwoude
Berkenwoude, Nederland
2015

Altijd direct
bereikbaar.
Vragen of wensen over Finstral-Project-Realisatie?
Neem contact met ons op!
Zo bereikt u ons:
Dhr. Patrick de Jonge
+31 055 5380060
contract-service@finstral.com

Finstral Studio Unterinn
Hoofdkantoor met 600 m²
showroom bij Bozen

Finstral Studio Apeldoorn
350 m² showroom
In Apeldoorn

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italië

Tweelingenlaan 68
7324 BN Apeldoorn
Nederland

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/unterinn

T +31 055 5380060
apeldoorn@finstral.com
www.finstral.com/apeldoorn
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