
Nieuwe kozijnen.   
Nieuw leven.  
Kozijnvervanging
met Finstral.
Altijd dicht, stil, veilig en mooi.



Met Finstral kozijnen testen en vervangen. 
Altijd eenvoudig, altijd snel. En altijd perfect. 

Het is de hoogste tijd 
voor nieuwe kozijnen. 
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Altijd dicht, stil, veilig en mooi? 

Doe de Kozijn-Check!

Finstral

Materiaal-Test

Finstral

Aansteker-TestAlles voor uw 

Kozijn-Check

<---  s.v.p. hier open maken

Altijd
 meer helderheid. 

De Kozijn-Check.

Meer info? Verzoek om afspraak? 

Finstral Profi-Check afspreken? 

Nu gemakkelijk contact opnemen.

 

Of meldt u zich bij  

de Finstral-Hotline: 

055 5380060

finstral.com/kozijn-check

finstra
l.com/kozijn-check

Finstral
Kozijn-Check.
Altijd dicht? 
Altijd stil? 
Altijd veilig? 
Altijd mooi?

Ontdekt u zelf, hoe goed uw 
kozijnen zijn.
Heel eenvoudig: met de kozijn 
check-kit van Finstral.

Pagina

Uw kozijnen begeleiden u door het leven. In de ochtend kijkt u eerst naar buiten 
naar de hemel, naar de straat, naar het weer en in de avond  trekt u de gordijnen 
dicht. U doet uw kozijnen open, ademt diep door….en sluit ze weer, zodat niemand 
het koud krijgt. U wordt blij van de zon, die u verwarmt of van de regen, die tegen 
de dichte ruiten klettert. U bent niet bang voor een inbraak, omdat u op uw kozijnen 
vertrouwt. Verbinding met de buitenwereld en bescherming ertegen – goede kozij-
nen kunnen beide. En wat kunnen uw kozijnen?

Zijn we daadwerkelijk veilig? Isoleren ze goed? Heeft u last van lawaai uit de straat – 
ook wanneer de kozijnen dicht zijn? Zijn uw kozijnen moeilijk te bedienen? Klemmen 
ze soms? En bevallen uw kozijnen u eigenlijk nog?

De Finstral Kozijn-Check beantwoordt al uw vragen. Bovendien gaat het snel, kost 
het niets en kunt u hem zelf doen (pagina 04). Mocht u ontdekken, dat uw kozijnen 
niet meer aan de moderne eisen voldoen, kunt u het beste een van onze experts 
in huis halen – voor de Finstral Profi-Check. Uiteraard gratis en gegarandeerd vrij-
blijvend (pagina 08). Daarna ziet u alles nog helderder. En indien u voor vervanging 
besluit – en daarmee voor een nieuw kozijn, dat van buiten, binnen en in de kern 
perfect is – zult u versteld staan hoe snel en probleemloos bij Finstral het advies, de 
keuze en de montage van het nieuwe kozijn verloopt (en de afvalverwijdering van het 
oude) – dankzij de Finstral Planner (pagina 14).

En dan zijn uw kozijnen altijd dicht, altijd veilig stil en altijd mooi. 

Wij van Finstral verheugen ons er op, u tijdens dit traject te mogen begeleiden! 

Met vriendelijke groeten,

Luis Oberrauch und Joachim Oberrauch
Directie

Inhoud



Finstral 
Planner.
In vier stappen 
naar de altijd 
perfecte 
kozijnen.

Finstral biedt 
altijd nog meer.
Belangrijke 
zaken en wetens-
waardigheden.

14 32

Finstral 
Profi-Check.
Persoonlijk 
advies – gratis 
en vrijblijvend.
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Wat doet de Profi bij uw thuis?
Laat u zich persoonlijk en altijd 
zeer deskundig adviseren over 
de vervanging van kozijnen.

Altijd dicht, stil, veilig en mooi? 

Doe de Kozijn-Check!

Finstral

Materiaal-Test

Finstral

Aansteker-TestAlles voor uw 

Kozijn-Check

<---  s.v.p. hier open maken

Altijd
 meer helderheid. 

De Kozijn-Check.

Meer info? Verzoek om afspraak? 

Finstral Profi-Check afspreken? 

Nu gemakkelijk contact opnemen.

 

Of meldt u zich bij  

de Finstral-Hotline: 

055 5380060

finstral.com/kozijn-check

finstra
l.com/kozijn-check

Bij de keuze van een nieuw 
kozijn zijn er vele mogelijkheden.
De Finstral Planner helpt u bij alle 
belangrijke keuzes.

De juiste huisdeur, de beste 
ervaringen, het persoonlijke 
contact. 
Hier ervaart u alles, wat 
nog meer belangrijk is.

Pagina Pagina Pagina 
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Finstral 
Kozijn-
Check.
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3Nok ter vergelijking van 
de sluitdelen

Papierstrook voor het 
testen van de dichtheid

Oppervlaktemonster 
voor beoordeling van 
optische gebreken

Potlood voor 
het invullen
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Doe de Kozijn-Check!

FinstralMateriaal-Test

FinstralAansteker-Test

Alles voor uw Kozijn-Check

<---  s.v.
p. hier open maken

Altijd meer helderheid. 

De Kozijn-Check.

Meer info? Verzoek om afspraak? 

Finstral Profi-Check afspreken? 

Nu gemakkelijk contact opnemen.

 

Of meldt u zich bij  
de Finstral-Hotline: 
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finstral.com/kozijn-check

finstral.com/kozijn-check



Altijd dicht, stil, veilig en mooi?
Doe de Kozijn check van Finstral!
Zo eenvoudig test u de conditie van uw kozijnen: Snel, gratis en zelf. In de Kozijn Check-Kit, die u heel eenvoudig 
bij Finstral kunt bestellen, vindt u alles wat u daarvoor nodig heeft. Wie al een Kit bij de hand heeft, legt een aan-
steker en een strook papier klaar – en kijkt voor de andere tests gewoon naar de afbeeldingen. 

Geluidsisolatie
Hoeveel vlammen ziet u en hoe groot is de afstand ertussen? 

  2 vlammen 
 Enkel glas: Het geluid wordt slechts met circa 25 Decibel 

 gedempt, iedere voorbijrijdende auto hoort men duidelijk.  

  4 vlammen: Zelfde afstand tussen de vlammenparen 
 Standaard-dubbele beglazing: Het geluid wordt met circa 

 30-35 decibel gedempt, deze geluidsisolatie is geschikt voor 
 zijstraten.

  4 vlammen: Ongelijke afstand tussen de vlammenparen 
 Isolatieglas: Het geluid wordt met circa 40-43 decibel 

 gedempt, zelfs lawaai uit hoofdstraten wordt sterk verminderd. 

hier aankruisen

 

Houd een aansteker dichtbij de ruit. Kijk nu 
vanaf de zijkant naar de spiegeling van de 
vlam in de ruit. 

De aansteker-test. Zijn uw oude kozijnruiten geïsoleerd? Hoe effectief is de bescherming 
tegen geluidsoverlast en warmteverlies?

Warmte-isolatie 
Hoeveel vlammen ziet u  in welke kleuren? 

  2 vlammen in een kleur 
 Enkel glas: Uw kozijnen zijn meer dan 40 jaar oud en niet 

geïsoleerd. Het warmteverlies is vijf maal hoger dan bij moderne 
kozijnen met dubbelzijdig-isolatieglas.

  4 vlammen in een kleur 
 Dubbelzijdig isolatieglas: Uw kozijnen zijn tussen de 20 en 50 

jaar oud. Het warmteverlies is drie maal hoger dan bij moderne 
kozijnen met dubbelzijdig-isolatieglas. 

  4 vlammen – een ervan rood-paars 
 Dubbelzijdig glas met isolatielaag: Uw kozijnen zijn maximaal 

25 jaar oud en bieden een goede isolatie. Met een drievoudig 
isolatieglas zou u echter nog meer energie kunnen besparen. 

  6 vlammen – twee ervan rood-paars 
 Drievoudig isolatieglas met dubbele isolatielaag: Uw kozijnen 

zijn niet ouder dan 20 jaar en optimaal geïsoleerd. Het warmte-
verlies is maar liefst 40 procent lager dan bij dubbel isolatieglas. 
Kan niet beter! 

hier aankruisen

Kozijn-Check

Altijd dicht, stil, veilig en mooi? 

Doe de Kozijn-Check!

FinstralMateriaal-Test

FinstralAansteker-Test

Alles voor uw Kozijn-Check

<---  s.v.
p. hier open maken

Altijd meer helderheid. 

De Kozijn-Check.

Meer info? Verzoek om afspraak? 

Finstral Profi-Check afspreken? 

Nu gemakkelijk contact opnemen.

 

Of meldt u zich bij  
de Finstral-Hotline: 

055 5380060

finstral.com/kozijn-check

finstral.com/kozijn-check



Veiligheid & Bedieningscomfort
Hoeveel nokken en sluitdelen kunt u vinden?

Nokken zonder paddenstoelvorm  
 Geen bescherming: Uw kozijn kan in 10 seconden geopend 

worden. Indien de nok niet om de eigen as kan draaien zoals de 
paddenstoelnok  in het voorbeeld, dan is de bediening moei-
zaam.

 Minstens twee paddenstoelnokken 
 Basis inbraakbeveiliging: Standaard zijn twee paddenstoel-

nokken met massieve veiligheidsvergrendeling. Deze combinatie 
garandeert een betrouwbare sluiting en bemoeilijkt het uitheffen. 

 Meervoudige vergrendeling en veiligheidsglas 
 Hoge inbraakbeveiliging: Bij een typische kozijngrootte 

zorgen maximaal negen vergrendelingen en stabiel verlijmd ge-
laagd veiligheidsglas voor maximale veiligheid. Inbraak is vrijwel 
onmogelijk. 

Pak de papieren strook waarin een kleine pad-
denstoelnok zit. Nu vergelijkt u deze met de 
nokken en sluitdelen van uw kozijn. 

De paddenstoelnok-
test.

Zijn uw oude kozijnen inbraakveilig? Hoe snel kunnen ze geo-
pend worden? En hoe comfortabel is de bediening? 

hier aankruisen

Dichtheid
Hoe gemakkelijk kan het papier weer uit het kozijn getrokken worden?

Het papier kan eenvoudig verwijderd worden 
 Uw kozijnen zijn ondicht – dat is onaangenaam en kost u veel 

geld: Waardevolle warmte trekt naar buiten, de aanhoudende 
tocht is onaangenaam en drijft de stookkosten omhoog. Mogelijke 
oorzaken kunnen uitgeharde of zelfs geen dichtingen zijn. 

Het papier scheurt of vervormt bij het verwijderen 
 De dichtingen van uw kozijnen functioneren goed: Koude lucht 

blijft buiten, warme lucht blijft binnen. Dat is niet alleen goed voor 
het woonklimaat, maar ook voor uw energierekening.  

Open het kozijn en klem de papieren strook op 
een plaats zonder vergrendeling vast.  Nu sluit u 
het raam en probeert u, het papier er uit te trek-
ken. Op meerdere plekken testen. 

De Papier-Test. Zijn uw oude kozijnen voldoende dicht? Hoe goed functioneert de dich-
ting tussen kozijn en vleugel?

hier aankruisen
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Eindelijk helder zien.
De resultaten van uw Kozijn-Check: Wat is de betekenis van de kleuren?

De optische conditie van uw kozijn. 
Zijn er zichtbare gebreken?

Afbladderende verf en scheuren 
 Indien houten kozijnen niet regelmatig  geschilderd worden, 

tasten wind en weer het materiaal aan. De verf bladdert af, met 
scheuren en broze plekken tot gevolg. 

Condenswater 
 Hoe gebrekkiger de isolatie van de beglazing, des te kouder is 

het glazen oppervlakte vergeleken met de kamertemperatuur – er 
ontstaat condenswater. Zo kan schimmel ontstaan en het kozijn 
verrot. Regelmatig condenswater bij een aluminium kozijn is een 
teken van slechte warmte-isolatie.

 Goed onderhoud 
 De verf bladdert niet af en er zijn geen broze of schimmelach-

tige plekken. Het oppervlakte is goed onderhouden en optimaal 
dicht. 

Pak het materiaalmonster - zo perfect kan een 
oppervlakte er uitzien. Vergelijk dit met uw kozij-
nen!

De Materiaal-Test. Zijn uw oude kozijnen nog mooi? Hoe verweerd is het materiaal? 
Bladdert de verf af? Zijn er condenswatersporen?

hier aankruisen

Direct handelen!
U heeft donkerrood aangekruist - een 
keer of zelfs vaker? Dan is het de 
hoogste tijd om te handelen: uw 
kozijnen zijn verouderd, voldoen niet 
meer aan de huidige kwaliteitsstan-
daarden - en zijn mogelijk een echt 
veiligheidsrisico.

Hier is nog wat te doen!
Moderne, dichtere kozijnen betekenen 
meer woonkwaliteit, meer veiligheid 
en minder stookkosten. Uw kozijnen 
functioneren weliswaar, maar bieden 
genoeg ruimte ter verbetering, voor-
al wat dichtheid en inbraakwering 
betreft.

Zin in beter!
Uw kozijnen voldoen een de huidige 
standaard - maar natuurlijk kan het nog 
beter. Zou u het graag nog comforta-
beler willen hebben? Of stoort u de 
optiek van uw kozijnen? Dan heeft u al 
twee goede redenen, om over vervan-
ging na te denken.

En hoe gaat het verder?
U weet nu, hoe het staat met uw kozijnen. En hebt veel vragen: Hoe ondicht zijn 
mijn kozijnen echt? Vanaf wanneer zijn kozijnen een serieus te nemen veiligheids-
risico? Welke argumenten spreken voor of tegen vervanging? Hoe snel en schoon 
is zo'n vervanging? En natuurlijk: Wat kan ik nu doen? Heel eenvoudig - neemt 
u de volgende stap: Haalt u competentie en advies in huis! Allebei biedt onze 
Finstral-Profi-Check u. Wij komen naar u toe, testen uw kozijnen, bantwoorden uw 
vragen en adviseren u. Kostenloos en vrijblijvend.

Kozijn-Check
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1. Afspraak maken.
Uw kozijnen bieden ruimte voor verbetering? U belt ons op en we 
maken een afspraak voor uw Profi-Check. Online of via Hotline 
(Zie achterzijde). 

2. Hallo!
Dingdong. Uw Finstral-Profi staat voor de deur – en luistert aller-
eerst naar u. U vertelt ons, wat u aan uw kozijnen stoort. Denkt u al 
langer over een vervanging na? 

3. Nu checkt de Profi.
Zijn uw kozijnen altijd dicht, stil, veilig en mooi? Onze Profi contro-
leert alle belangrijke functies. 

4. Wij adviseren u. 
Voldoen uw kozijnen niet meer aan de moderne eisen? Dan zou u 
over vervanging na moeten denken. Maar welke nieuwe kozijnen 
zijn perfect voor u? Het antwoord komt stap voor stap. Buiten 
aluminium of kunststof? Hoeveel zonwering heeft u nodig en welke 
geluidsisolatie? En welke kleur past bij de stijl van uw huis? Dit en 
nog veel meer zullen we samen ontdekken. 

5. Een eerste plan. 
We starten met de concrete planning. Hoe werkt een vervanging? 
Hoe lang duurt de montage? En wat kost mij dat? Onze Profi heeft 
de antwoorden. En na een eerste grove opmeting kunnen wij u al 
een eerste aanbieding doen. 
 
6. Tot gauw!
U heeft voorlopig geen vragen meer? Dan kunt u nog eens in alle 
rust over alles nadenken. Wanneer uw besluit vast staat, zorgen wij 
graag voor al het andere. Een belletje is genoeg! 

Na de Kozijn-Check adviseert onze expert u graag.  
Hier leest u, hoe dat in zijn werk gaat:  

„Ik kom graag eens bij 
u langs!“

Drie vragen aan Finstral Profi-Checker Manuel 
Ramoser, rechts op de foto.

Waaraan herkent u een slecht kozijn?
Dat zie ik meestal snel. In de regel is de vraag 
naar het bouwjaar al genoeg, om te weten hoe 
dicht of veilig het kozijn is. Vaak heeft de klant 
al de Finstral Kozijn-check gedaan en weet, 
waar het probleem ligt.

Waarom schuiven veel mensen een 
noodzakelijke vervanging voor zich uit?
De meeste mensen zijn bang voor een bouw-
plaats in hun woning. Deze zorg is echter on-
nodig. Met de Finstral renovatiekozijn-montage 
duurt een kozijnvervanging slechts twee uur! 
Wij zijn dus veel sneller klaar dan men denkt.  

Wat vindt u het leukst aan uw baan?
Het persoonlijke contact met klanten. Vanaf de 
kennismaking tot de montage moet de klant zich 
voldoende begeleid voelen en altijd een aan-
spreekpunt hebben. Ik kom graag eens langs 
om te kijken of alles in orde is.

Altijd goed   
laten adviseren.
 Tijd voor de Profi-Check!

De Finstral 

Profi-Check is 

altijd gratis en 

gegarandeerd 

vrijblijvend.



 4
Redenen voor 
een nieuw 
kozijn.
Een perfect kozijn biedt veel 
voordelen. Hier volgen de vier 
belangrijkste.

A.u.b. 

omslaan

Profi-Check



20 %   
 Meer dromen vervullen.

Altijd dicht.
Ongeveer 20 procent van de warmte gaat verloren door 
slecht geïsoleerde kozijnen. 

Finstral-kozijnen zijn standaard met speciaal isolatieglas 
uitgevoerd. Dit garandeert optimale thermische isola-
tiewaarden in de winter en een effectieve bescherming 
tegen de hitte in de zomer. 
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 47dB  
Minder onrust.

Altijd stil.
Een verbetering van de isolatiewaarde met 10 decibel 
halveert de waargenomen geluidssterkte al. 

Finstral-kozijnen bieden uitstekende geluidisolatie-
waarden, omdat ze altijd luchtdicht sluiten. Speciaal 
isolatieglas of ook combivleugels beschermen bij 
zeer hoge geluidseisen.

Profi-Check



80 %   
 Minder rimpels.

Altijd veilig.
Ongeveer 80 procent van alle inbrekers komen binnen 
door onvoldoende beveiligde kozijnen. 

Finstral-kozijnen overtuigen door stabiel veiligheidsbe-
slag en massieve sluitdelen. Vleugels kunnen er vrijwel 
niet uitgetild worden. Indien nodig bieden wij nog meer 
inbraakwerende voorzieningen.
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365
meer mooie uitzichten 
per jaar.

Altijd mooi. 
Om het oppervlakte te onderhouden moeten houten 
kozijnen regelmatig geschilderd worden.

Finstral-kozijnen zijn extreem onderhoudsvriendelijk en 
duurzaam. Het maakt niet uit of ze compleet van kunst-
stof zijn of met hout- en aluminium afgewerkt – onze 
kozijnen worden met veel ervaring en met behulp van 
een unieke techniek geproduceerd. Dat ziet men. En 
dat merkt men.

Profi-Check



alles uit een    hand.
Mijn perfecte nieuwe kozijn: Bestaat het- en zo ja, hoe vind ik het?
Bij kozijnvervanging zijn de ideeën heel verschillend. Misschien wilt u uw kozijnen weliswaar naar de nieuwste 
techniek opwaarderen, maar toch trouw aan het originele design blijven. Misschien wenst u – daarentegen – 
een moderne eyecatcher, die nieuwe accenten aan het oude huis toevoegt.
Wij hebben voor u de Finstral Planner ontwikkeld. Deze verschaft duidelijkheid over de enorme hoeveelheid 
aan keuzemogelijkheden met alle eigenschappen en functies. 

Altijd
14-15



De 
Finstral 
Planner

Met behulp van het 4-vingers-principe begeleiden wij 
u door alle stappen in de planning. Iedere vinger staat 
voor een gebied: buiten, midden, binnen, rondom.  

Buiten Midden Binnen Rondom

Altijd  
individuele 
Vormgeving.

Altijd  
betrouwbare 
bescher-
ming.

Altijd  
juiste 
Isolatie.

Altijd  
de juiste 
bouwaanslui-
ting.

Altijd  
intuitive 
Bediening.

Altijd  
perfecte 
afwikkeling.

Altijd  
vlotte 
service.

Pagina 16-19 Pagina 20-23 Pagina 24-27 Pagina 28-31

Altijd  
individuele 
Vormgeving.

Daar gaan we!



Kozijnvorm

Kies uit een veelvoud van 
vleugelvarianten.

Zon/Hitte, Inkijk 

Bepaal de 
optimale 
bescherming 
tegen zon en 
inkijk.

Materiaal, Kleur, Oppervlakte 

Ontdek een veelvoud 
aan materialen.

Insecten 

Kies een perfect 
passende 
insectenwering.

Buiten
Bepaalt de 
vormgeving en 
bescherming 
van uw nieuwe 
kozijn.

Altijd  
betrouwbare 
bescherming.

Inbraak
Zon/Hitte 
Inkijk 
Insecten

Altijd  
individuele  
Vormgeving.

Materiaal
Kleur/Oppervlakte
Kozijnvorm
Stijlelementen

16-17



Zon/Hitte, Inkijk

Vind een stijlvol luik.

Stijlelementen

Voeg passende 
stijlelementen toe. 

Inbraak

Bescherm uw kozijn 
optimaal tegen 
inbrekers.

Finstral Planner Buiten



Altijd individuele vormgeving.

Materiaal
Kies het geschikte kozijnmate-
riaal. Kunststof of aluminium? 
Beide materialen zijn veelzijdig 
inzetbaar, duurzaam en weers-
bestendig. 

- Kunststof
- Aluminium

Kozijnvorm
Tijdloos, slank, traditioneel, ka-
derloos of opvallend? Zoek uw 
favoriete model!
 
- Classic-line
 (ook als Twin-line uitvoering)
- Slim-line
- Step-line
- Nova-line
 (ook als Twin-line uitvoering)
- Ferro-line

Stijlelementen
Het zit hem in het detail: Maak 
uw stijlvolle kozijn compleet 
met elementen zoals roeden of 
panelen. 

- Panelen
- Roeden
- Sierelementen
- Decoratieglas

Een materiaal – ontelbare mogelijkhe-
den: Aluminium kan in veel effecten, 
structuren, designs en kleuren vorm-
gegeven worden. Vooral bij moderne 
of donkere gevels is aluminium afwer-
king een ideale oplossing. 

Ons voordeel: 
Duurzame materialen

De tijdloze en zeer slanke kozijnen van Slim-line passen 
perfect, onopvallend in de gevel van uw oude huis.  
Nova-line staat voor frameloze kozijnvleugels aan de bui-
tenzijde. Hier brengt een minimaal design maximaal veel 
licht in de woonruimte.

Nova-line

Slim-line

Ons voordeel: 
Smalle kozijnen

Roeden geven kozijnen structuur en 
ritme en doen de typische optiek van 
oude huizen recht. 

Altijd een goede keuze: 
stijlvolle roeden

Tijdens de eerste stap plannen wij het kozijn van de buitenkant en houden ons bezig met de 
vormgeving. Passend bij de gevel worden vorm, kozijn, materiaal, oppervlaktes en stijlelementen 
gekozen. Zo wordt de optische waarde van het hele gebouw verhoogd. 

Kleur / Oppervlakte
Zoek de kleur en oppervlakte 
van het kozijn uit, passend bij uw 
gevel en persoonlijke smaak. 

Kunststof 
- Gewalst
 (wit gewalst, gebroken wit en 

parelwit)
- Gesatineerd
 (wit gesatineerd, zijdengrijs en 

grijs)
- Glad (wit)
- Houtdesign, gewalst (castag-

no, eiken, rustiek eiken, noten)

Aluminium
- Glad (200 kleuren)
- Fijnstructuur (25 kleuren)
- Houtdesign (5 designs)

Natuurlijk zoals hout, duurzaam zoals 
kunststof: De houtfolie  wordt er zon-
der hechtmiddel opgelast en ziet er 
door de speciale wals zeer echt uit.

Kunststof- 
gewalst

Kunststof- 
gesatineerd

Aluminium glad
Aluminium 
fijnstructuur

Altijd een goede keuze: 
Authentieke houtdesigns

18-19



Altijd betrouwbare bescherming.

Inbraak
Finstral kozijnen worden stan-
daard met veiligheidsbeslag 
uitgevoerd, die het uitheffen 
aanzienlijk bemoeilijkt. Daar-
naast zijn er nog meer mogelijk-
heden om de inbraakbeveiliging 
te verhogen. 

- Veiligheidsbeslag incl. 
 afsluitbare greep
- Gelaagd veiligheidsglas Multi-

protect
- Kozijnsensor voor het alarm-

systeem
- Protect Safety Plus 
 (weerstandsklasse RC2)

Inkijk
Kies de optimale bescherming 
tegen inkijk en zon – altijd per-
fect op het kozijn afgestemd. 

- Binnenjaloezie
- Decoratieglas

Insecten
Bij Finstral komt alles uit een 
hand. Zelfs de insectenwering, 
die qua vorm en kleur altijd bij 
uw kozijn past. 

- Vaststaande horren voor 
 kozijnen
- Hor-rolgordijnen voor 
 kozijnen en deuren
- Hor-draaideur voor balkon-en 

terrasdeuren

Zon / Hitte
Rollen, schuiven of klappen – 
hoe wilt u zich tegen zon en hit-
te beschermen? Alles wordt qua 
kleur op het kozijn afgestemd.

- Rolluiken
- Raffstore
- Luiken
- Schuifluiken
- Jaloezieën
- Plissés
- Zonweringsglas

Ons voordeel: Twin-line met jaloezie

Ons voordeel: 
Paddenstoelrolnokken

Voor wie veilig nog niet veilig genoeg 
is, kiest voor Protect Safety Plus: 
Meervoudige vergrendelingen aan het 
kozijn en zeer sterk gelaagd glas ma-
ken binnen dringen bijna onmogelijk. 

Geen andere zonwering heeft meer 
invloed op het uiterlijk van een huis. 
Finstral maakt alle luiken zelf en kan 
ze aldus qua vorm en kleur op het 
kozijn en de bouwstijl afstemmen. 

Beschermt tegen ongewenste inkijk, 
laat desondanks veel licht toe in het 
huis: Decoratieglas in verschillende 
transparantiegradaties.

Bij Twin-line wordt de jaloezie weersbestendig in de ruimte 
tussen de ruiten aangebracht. Om slaapkamers compleet 
te verduisteren kunnen ook lichtdichte vouw- plissés 
toegepast worden.

Altijd een goede keuze:Protect 
Safety Plus

Altijd een goede keuze: 
Stijlvolle luiken

Altijd een goede keuze: 
Decoratieglas

Ons voordeel:
Perfect passende insectenwering

Bij de planning van de buitenzijde worden de beschermingsfuncties van het kozijn geselecteerd: 
Van bescherming tegen inkijk en zon tot inbraakbescherming. Jalouzie of veiligheidsglas: Finstral 
ontwikkelt en produceert alles overeenkomstig de hoogste eisen. 

De paddenstoelrolnok is weliswaar 
klein en onzichtbaar – hij maakt het 
uitheffen van kozijnen aanzienlijk 
moeilijker.
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Midden 
Bepaalt het 
midden van 
uw kozijn.

Dichtheid

Bescherming tegen tocht, 
vochtigheid en stof.

Warmte/kou 

Kies de optimale 
isolatie.

Altijd  
passende 
Bouwaansluiting.

Montage 
Afdichting

Altijd  
Juiste 
isolatie.

Warmte/kou
Lawaai
Dichtheid
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Lawaai 

Vertrouw op de beste 
geluidsisolatie.

Montagewijze, Afdichtingskwaliteit

Bepaal de meest 
geschikte montage.

Finstral Planner Midden



Altijd juiste isolatie.

Warmte/kou
Kunststof kozijnen bieden van 
oudsher een goede isolatie. 
Indien gewenst kunt u de isolatie 
van uw kozijn uitbreiden – voor 
lagere stookkosten en een altijd 
goed woonklimaat. 

- Isolatieglas
 Plus-Valor:
 2-voudig isolatieglas, zeer 

goede isolatie

 Max-Valor:
 3-voudig isolatieglas, maximale 

isolatie

- Isolatiekozijn Top 72: 
 Uw tot 0,80 W/m²K Zeer goede 

isolatie

 Top 90: 
 Uw tot 0,75 W/m²K Top isolatie

 Lignatec: 
 Uw tot 0,84 W/m²K Zeer goede 

isolatie door kunststofkern

 FIN-Project:
 Uw tot 0,80 W/m²K
 Zeer goede isolatie door 

kunststofkern

- Rolluikkast-isolatie
 Wie zijn oude rolluikkast wil 

behouden, kan de isolatie door 
isolatiemateriaal  aanzienlijk 
verbeteren.

Dichtheid
Zodat water, vochtigheid en stof 
buiten blijven, zet Finstral bij alle 
systemen in op een bescher-
mende middendichtingsrand en 
lucht- en waterdicht gelaste 
hoeken. Bij de onzichtbaar 
liggende afwatering zijn bij het 
profiel geen zichtbare gaten te 
zien.

Lawaai
Hoe dichter een kozijn sluit,  
des te beter is zijn isolatie. Bij 
Finstral worden kozijnen en glas 
daarom in beginsel verlijmd, de 
dichtingen vast met het profiel 
verbonden en de vergren-
delingspunten op zo gering 
mogelijke afstand van elkaar 
aangebracht. 
Voor de beste isolatiewaarden 
zorgen ook ons speciaal ontwik-
kelde isolatieglas of de 2-vleuge-
lige combi-vleugel Twin-line.

-  Isolatieglas 
Top 72:  Rw tot 45 Decibel

 Top 90: Rw tot 45 Decibel
 Lignatec: Rw tot 43 Decibel  
 FIN-Project: Rw tot 44 Decibel

-  Combi-leugel Twin-line  
Door de 2-vleugelige opbouw 
wordt het geluid tot maximaal 
47 decibel teruggebracht. Ge-
noeg om zelfs luid verkeersla-
waai te minimaliseren.

De combi-vleugel is onze geluids-
isolatie-Profi. Door de 2-vleugelige 
opbouw ontstaat een grote luchtope-
ning en wordt een extra isolatielaag 
gevormd. 

Ons voordeel: 
Combi-vleugel Top 90

Altijd een goede keuze: 
3-voudig isolatieglas

Ons voordeel: 
Gelaste hoeken 

Warmte binnen, kou buiten of andersom? Verkeerslawaai of rustruimte? Een goede isolatie is de 
sleutel tot een aangename woonklimaat. Kies de ruiten en kozijnen met de voor uw geschikte 
isolatiewaarden. 
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Altijd een goede keuze: 
Renovatiekozijn

Altijd passende bouwaansluiting.

Montage
Er zijn twee mogelijke montage-
vormen: Bij de renovatie wordt 
het oude kozijn eenvoudig en 
snel met het nieuwe afgedekt. 
Bij een complete vervanging 
wordt het kozijn samen met 
het kozijnkader verwijderd en 
door een nieuwe vervangen. 
Bij Finstral komt alles uit een 
hand: Van werkorganisatie tot 
montage.

- Renovatie kozijn
- Complete vervanging

Afdichting
Minder warmteverlies, minder 
tocht, meer behaaglijkheid. 
Finstral hecht belang aan een 
hoge afdichtingskwaliteit en 
laat de bouwaansluitingen 
regelmatig door het Institut für 
Fenstertechnik Rosenheim con-
troleren. Bovendien worden alle 
bij de montage betrokken per-
sonen continu verder opgeleid. 
Wij weten: De inbouw is net zo 
belangrijk als het energiezuinige 
kozijn zelf. 

Bijna te mooi om waar te zijn: Een 
kozijnvervanging zonder muurwerk-
zaamheden. Tijdens de renovatie 
wordt het oude kozijn niet verwijderd, 
maar uitgezaagd en door een nieuw 
kozijn afgedekt. 
Al sinds 1978 voert Finstral de reno-
vatie van het kozijn zo uit. In duidelijke 
taal: Bij ons is in een  handomdraai 
en in maximaal twee uur  het kozijn 
vervangen – zonder vuil, lawaai en 
stress! 

Ons voordeel:
Gecontroleerde bouwaansluitin-
gen

Niet alleen onze kozijnen, maar ook onze bouwaansluitingen moeten de strenge kwaliteits-
testen doorstaan. Daarom laten wij deze door het Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) 
controleren. Zo kunnen wij u een altijd efficiënte montage en zekere afdichting garanderen. 

Finstral Planner Midden



Scharnieren 

Profiteer van 
verdekt liggende 
scharnieren.

Materiaal
Kleur/Oppervlakte 
Ontdek een veelvoud 
aan materialen.

Kozijnvorm

Kies uit een veelvoud van 
vleugelvarianten.

Binnen 
Vormt van de 
woonzijde van 
uw kozijn. 

Altijd  
individuele  
Vormgeving.

Materiaal
Kleur/Oppervlakte
Kozijnvorm
Grepen/Banden
Accessoires

Altijd 
intuïtive 
Bediening.

Openingswijzen
Bedieningscomfort
Bedieningsveiligheid
Ventileren
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Ventileren 

Kies de optimale 
ventilatie.

Accessoires 

Kies passende accessoires.

Grepen, openingsvarianten, 
bedieningscomfort  

Bepaalt u, hoe u uw 
kozijnen wilt openen 
en sluiten.

Finstral Planner Binnen



Altijd individuele vormgeving.

Kozijnvorm
Kleine veranderingen met een 
grote uitwerking: Hoe moet het 
kozijn vormgegeven worden? Tra-
ditioneel, modern, gereduceerd?

- Ongelijk liggende delen
- Gelijkliggend
- Cristal
- Glaslatten
- Kozijndeling
- Bijzondere vormen (Bijv.  
 schuine of ronde elementen)

Grepen/Banden
Het kozijn moet bij het huis pas-
sen – en de greep bij het kozijn. 
Stem kleur en vorm van grepen 
af op het kozijn.

- Greepvorm
- Greepkleur
- Scharnieren zichtbaar of 
 verdekt

Altijd een goede keuze: Cristal

Ons voordeel:
Verdekt liggende scharnieren

Bij Cristal verdwijnt de kozijnvleugel 
aan de binnen- of buitenzijde respec-
tievelijk aan de binnenzijde compleet 
achter het glas. Zo ontstaat een 
geheel glazen, stijlvolle gevel. 

U heeft de keuze uit een veelvoud aan materialen, vormen en oppervlakten. 
Creëer uw persoonlijke, favoriete kozijn. 

Accessoires
Uiteindelijk moet alles bij elkaar 
passen. Daarom stemmen wij 
ook het design van de venster-
bank aan de binnenzijde en 
rolluikkast afwerking qua kleur op 
het kozijn af.

Ons voordeel: 
Op maat gemaakte accessoires

Een veelvoud aan vormen: Met 
onze individueel geproduceerde 
speciale vormen spelen wij in op 
architectonische bijzonderheden,  
zoals bijvoorbeeld schuine daken en 
rondboogvormen.

Zichtbaar Verdekt

Materiaal
Onderhoudsvriendelijk en veelzij-
dig, sierlijk en duurzaam of heel 
natuurlijk? Kies het kozijnmateri-
aal, dat bij uw eisen en woons-
feer past.
 
- Kunststof
- Aluminium
- Hout
- ForRes

Ons voordeel:  
ForRes

Met Lignatec kan natuurlijk en authen-
tiek massief hout aan de binnenzijde 
met weersbestendig kunststof of 
aluminium aan de buitenzijde gecom-
bineerd worden. 

Bijzonder duurzaam met nieuwe look 
en feel: ForRes wordt van PVC-snij-
afval en rijstschalen gemaakt - en kan 
volledig gerecycled worden.

Altijd een goede keuze: 
Lignatec

Kleur/Oppervlakte
Al naar gelang voor welk mate-
riaal u kiest, heeft u de keuze uit 
verschillende kleurtinten, gewalst 
en gesatineerd materiaal. 

- Kunststof: wit- en grijstinten,  
 gewalst of gesatineerd
- Kunststof: wit, niet gewalst
- Kunststof: houtdesign, gewalst
- Aluminium: glad, fijnstructuur  
 en houtdesign
- Hout
-  ForRes: door en door grijs- en 

bruintinten

Kunststof oppervlakten krijgen door 
walsen of satineren een bewerking, 
die perfect past in een gezellig huis. 

Altijd een goede keuze: 
Gewalste of gesatineerde 
kunststof oppervlakten
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Altijd intuïtieve bediening.

Bedieningsveiligheid
Veilig bedienen, veilig leven. 
Finstral zorgt met veel functies en 
elementen voor een probleemlo-
ze bediening en beschermt tegen 
verwondingen. 

- Kiep-voor-draai
- Afsluitbare greep
- Drukknopgreep
- Draaiblokkering
- Veiligheidsglas

Bedieningscomfort
Finstral hecht veel waarde aan 
kwaliteitsbeslag en biedt bij alle 
kozijnen verlijming: Zo vormen 
glas en profiel een geheel en 
ontstaat een stabiliteit, die zeer 
duurzaam is. Door gemotoriseer-
de openingswijzen of een ko-
zijnsensor wordt het wonen nog 
comfortabeler en energiezuiniger.

- Verlijmd glas bij kozijnvleugels
- Paddenstoelrolnokken
- Vleugelheffers
- Kozijnsensor
- Gemotoriseerde openingswij-

zen

Openingswijzen
Draaien, kiepen, schuiven, 
vouwen .... Openen betekent 
bij Finstral meer dan openen en 
sluiten.

- Draaien/kantelen
- Twee vleugels
- Kozijndeur
- Bovenlicht kantelen
- Paralletschuifdeur
- Hefschuifdeur
- Schuifkozijn Easy-Slide
- Vouwdeur

Ventileren
Vooral bij oude huizen is ven-
tilatie een belangrijk thema. 
Tenslotte moet met de betere 
dichtheid bij nieuwe kozijnen 
geen schimmelvorming ontstaan. 
Ook daarvoor heeft Finstral 
goede oplossingen ontwikkeld.

- Zomer/Winter-kiepbeslag
- Kierventilatie
- 2-standen-draaiopening
- Vleugelrem
- Passieve kozijnventilator
- Motorventilator ActiveVent
- Ventilatievleugel Vent-Line

Bij de hefschuifdeur en de vouwdeur 
zijn de dorpels zeer laag. Voor een 
barrièrevrije overgang van binnen 
naar buiten.

De vleugelheffer heft de vleugel 
automatisch in de juiste positie. Zo 
kan het kozijn eenvoudig en zonder 
slijtage gesloten worden. 

De greep kan eenvoudig met sleutel 
bediend worden – als kinderbeveili-
ging of inbraakbeveiliging.

Vooral bij oude huizen kunnen com-
pleet dichte kozijnen tot schimmel-
vorming leiden. Met  kierventilatie 
of kozijnventilatie wordt voor een 
regelmatige ventilatie gezorgd, met 
gering energieverlies.

Voor ieder jaargetijde de passende ventilatie. Met de zomer- en winterkiepstand kan de 
kiepopening vergroot en verkleind worden. 

Ons voordeel: 
Vleugelheffer

Ons voordeel: 
Vlakke onderdorpels

Altijd een goede keuze: 
Afsluitbare grepen

Altijd een goede keuze: 
Passieve, continue ventilatie

Altijd een goede keuze: Zomer/Winter- kieppositie

Geen lange handleidingen, eenvoudig en vanzelfsprekend. Dat verstaan wij onder intuïtieve 
bediening. In principe worden bij Finstral alle kozijnen het glas verlijmd in plaats van opge-
klost: Een garantie voor lange stabiliteit en functionele zekerheid.
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1. Wij maken een duidelijke offerte. 
Zodat er geen onduidelijkheden ontstaan, werken 
wij van begin af aan transparant. Alles komt zoals 
besteld en zonder verborgen kosten. 

5. Wij staan altijd voor u klaar.
Voor vragen kunt u altijd bij een deskundige 
vakspecialist terecht. Verder hebben wij in 
alle verkoopgebieden een Finstral klanten-
dienstorganisatie.

Rondom
Ontdekt onze 
service rondom 
het kozijn.

Altijd  
een perfecte 
afwikkeling.

Coördinatie 
Inbouw 
Afname

Altijd  
vlotte 
service.

Garanties 
Certificaten
Klantenservice
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4. Wij nemen uw oude kozijn mee.
Na de inbouw zorgen wij voor de 
afvoer van de oude componenten.

2. Wij komen op tijd.
Van de 100 opdrachten levert Finstral 
er 97 op tijd en compleet. Daar horen 
ook duidelijke afspraken bij. 

3. Wij bouwen vakkundig in.
Finstral werd door ift Rosenheim gecertificeerd, 
waardoor een deskundige montage gegaran-
deerd kan worden. Wij behandelen uw vier 
wanden met uiterste zorgvuldigheid en laten 
alles schoon achter.  

Finstral Planner Rondom



Altijd een perfecte afwikkeling.

Coördinatie
Onze eis: Het perfecte kozijn, 
van profiel, tot isolatieglas, 
tot assemblage. Dat betekent 
voor u, dat u van service tot 
inbouw slechts één betrouwbaar 
aanspreekpunt heeft. En dat 
betekent ook, dat u vanaf het 
begin een transparante offerte 
voor u heeft liggen en u op de 
volledige en tijdige levering kunt 
vertrouwen.

Afname
Overzichtelijk, eerlijk, transpa-
rant. Dat is onze werkwijze van 
begin tot eind. Wilt u weten, of 
en voor welke overheidssubsi-
dies u in aanmerking komt? Wij 
adviseren u graag!

Garanties
Wie met zijn producten altijd 
een stap verder gaat, kan ook 
garantievoorwaarden bieden, 
die de wettelijke minimale eisen 
overschrijden. Alles wat u van 
ons kunt verwachten, wordt 
altijd duidelijk beschreven. 

Ons voordeel:
Uitgebreide garantievoorwaarden

Wie overheidssubsidies op de juiste 
manier benut, bespaart aanzienlijk bij 
kozijnvervanging. Finstral informeert u 
over alle programma’s en ondersteunt 
u bij de bureaucratische eisen. 

Beter kan het haast niet: Onze leve-
ringsbetrouwbaarheid ligt op circa 
97%. Zo kunnen de kozijnen op tijd 
ingebouwd worden. Ons voordeel: 

Gecertificeerde inbouw

Ons voordeel:
Alles uit een hand

Wat goed begint, moet ook tot een goed einde gebracht worden. De kwaliteitsbelofte van Finstral 
eindigt niet bij de montage en afname. 

97%

Ons voordeel: 
Ondersteuning bij 
overheidssubsidies

Montage
Wij weten: alleen vakkundig 
gemonteerde kozijnen garan-
deren goed functionerende 
kozijnen. Daarom hebben wij 
onze montage door het Instituut 
voor Kozijntechniek Rosenheim 
laten certificeren. Zo heeft u de 
zekerheid, dat de montage altijd 
vakkundig conform alle kwaliteit-
seisen uitgevoerd wordt. Ook bij 
onze handelspartners hechten 
wij er grote waarde aan, dat het 
kozijn goed ingebouwd wordt. 
Daarom houden wij met hen 
regelmatig montagescholingen. 
En steeds meer handelspartners 
laten hun montage ook door 
het Instituut voor Kozijntechniek 
Rosenheim certificeren en regel-
matig auditeren.

Ons voordeel:
Gecertificeerde montageprofessio-
nals herkent u aan dit logo
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Altijd vlotte service.

Klantenservice
Aanspreekpunten 
bij vragen m.b.t. het kozijn, 
deuren etc. Er bevindt zich altijd 
een aanspreekpunt in de buurt. 
Bovendien heeft Finstral in alle 
verkoopregio’s een klanten-
service. In dringende gevallen 
bevindt zich dus altijd een 
monteur of servicemedewerker 
in de buurt.

Ons voordeel:
Locale klantenservice

 

Nederland 

Finstral Hotline
055 5380060

 
Studio Apeldoorn
Tweelingenlaan 68
7324 BN Apeldoorn
NEDERLAND
T +31 055 5380060
finstralbv@finstral.com

 

Duitsland 

Finstral Hotline
0800 6446001 (gratis)

 
Studio Friedberg
Winterbruckenweg 64
86316 Friedberg
DEUTSCHLAND
finstral@finstral.com 

  
Studio Gochsheim
Jakob-Panzer-Straße 6
97469 Gochsheim/Schweinfurt
DUITSLAND
T +49 9721 6446 0
finstral@finstral.com

  

Zwitserland 

Finstral Hotline
0800 000606 (gratis)

 
Studio Rothrist
Einkaufscenter stilhaus
Rössliweg 48
4852 Rothrist
ZWITSERLAND
T +41 62 7857600 
finstral@finstral.com

 

 

Zuid-Tirol 

Finstral Hotline
800 111999 (gratis)

 
Studio Unterinn
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ) 
ITALIË
T +39 0471 296611
finstral@finstral.com

 
Studio Bozen
Drususallee 47
39100 Bozen (BZ)
ITALIË
T +39 0471 264845
finstral@finstral.com

 
Studio Meran
Piavestraße 84
39012 Meran (BZ)
ITALIË
T +39 0471 296832
finstral@finstral.com

 
Studio Vintl
Staatsstraße 17, Lodenwelt
39030 Vintl (BZ)
ITALIË
T +39 0471 296845
finstral@finstral.com

  

Showrooms
Bezoek een inspirerende showroom bij u in de buurt. 

Met veel keurmerken en certificaten garanderen wij u de kwaliteit voor producten en diensten. 
U zoekt inspiratie of wenst advies? De dichtstbijzijnde Finstral showroom of vakspecialist bevindt 
zich beslist in de buurt! 

Vindt uw Partner-Studio 
in uw omgeving: 
finstral.com/verkooppunt

Certificaten
Finstral is de meest gecertificeer-
de kozijnfabrikant van Europa. 
Onze producten zijn voorzien 
van het RAL keurmerk en IFT 
certificaat, dat perfecte montage 
garandeert. En ook intern inves-
teren wij in kwaliteit: Bij Finstral 
worden werkorganisatie, arbeids-
veiligheid, milieu- en energiema-
nagement door externe instituten 
getest en continue verbeterd. 

Producten
- RAL-keurmerk isolatieglas
-  RAL-keurmerk Kunststof-Pro-

fielsystemen
-  RAL-keurmerk Kozijnen en 

Huisdeuren
-  IFT-geteste kwaliteit voor 

systemen Top 72, Top 90 en 
Finstral-Huisdeuren

Organisatie
-  Kwaliteitsmanagement ISO 9001
- Milieumanagement ISO 14001
-  Arbeidsveiligheid OHSAS 18001
-  Energiemanagement ISO 50001

Ons voordeel: 
Beproefde kwaliteit

Gecertificeerde organisatie

GÜTEZEICHEN

FENSTER +
HAUSTÜREN

Finstral Planner Rondom



Ging de kozijnvervanging sneller dan gedacht? Dan gaat 
u toch gelijk verder met de huisdeur! In ons omvangrij-
ke assortiment vindt u zeker een model, dat perfect bij 
de stijl van uw oude huis past. Kies uit drie individuele 
collecties: Planar met duidelijke en moderne lijnen, Se-
miplanar met aan buitenzijde een compleet deurpaneel 
of Frame met een klassiek, rustiek design. Voor Finstral 
deuren geldt: Ze bieden de hoogste bescherming tegen 
kou en inbraak, zijn weersbestendig en onderhouds-
vriendelijk. Of zoals wij zeggen: Altijd dicht, altijd stil, 
altijd veilig en altijd mooi. 

Altijd 
perfecte  
Huisdeur.
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Planar 
Planar staat voor luxe aanzichten: Het 
deurpaneel aan de buiten- en binnenzijde 
creëert een duidelijke, moderne lijn.

Frame
Klassiek, rustiek of modern: Frame-deuren bieden ontelbare 
vormgevingsmogelijkheden – van traditionele opzetkaders tot 
geometrische glasopeningen.

Semiplanar 
Semiplanar-deuren zijn aan de buiten-
zijde gelijkliggend en hebben aan de 
binnenzijde een zichtbaar vleugelkader.

Kozijndeel Huisdeur Huisdeur

Met een muisklik naar de gewenste deur:  
de Finstral huisdeurconfigurator.
www.doorconfigurator.finstral.com

Huisdeuren



34

76–77

Nieuw leven
in het oude huis

Hoe ouder een huis is, des te zorg-
vuldiger moet men bij een renovatie 
te werk gaan. Dat geldt vooral voor 
kozijnvervanging. Wij bij Finstral 
weten, dat kozijnen de uitstraling van 
een gevel bepalen en adviseren u met 
veel gevoel voor detail. 
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Meer licht & 
sfeer

Object & Plaats:  
Particulier woonhuis te Ritten, Zuid-Tirol, Italië
Renovatie: 
2010

Finstral-Producten:
- Kozijnen en deuren Systeem Top 72; gebroken wit;  
 dubbelglas; vleugelvariant Classic-line incl. roeden
- Luiken; groen
- Vensterbanken binnen; gebroken wit
- Veranda en balkonbeglazing Kunststof Aluminium KAB; 
 binnen gebroken wit, buiten groen; dubbelglas

Groot, klein of traditioneel met roeden – kozijnen bepalen het 
aanzicht van een huis. De oude boerderij in Ritten werd in 
de 20-er jaren tot een pension omgebouwd. Decennia lang 
bood ze plek aan zomergasten die op 1200 meter hoogte de 
hitte in het dal konden ontvluchten. Of aan wintersporters, 
die sneeuw zochten. In 2009 werd een deel van het huis 
gerenoveerd, om het vooral privé te kunnen gebruiken. Nu 
wonen drie generaties van de familie onder een dak.

Tijdens de renovatie moesten ook de verouderde houten 
kozijnen vervangen worden: De circa 90 jaar oude, ondichte 
kozijnen werden door moderne, Finstral-kozijnen in traditio-
nele bouwstijl vervangen. Er lagen drie eisen: Meer licht. Een 
isolatie die voldoet aan de eisen van een klimaathuis. En last 
but not least een design, dat voldoet aan de voorschriften van 
de Monumentenbescherming – en de bewoners bevalt. De 
Top 72-kozijnen vervullen alle wensen: smallere kozijnen en 
een compleet glazen erker brengen veel licht in het huis en 
creëren weidse uitzichten op het Zuid-Tiroolse berglandschap. 
De dubbele, optimaal geïsoleerde kozijnen zorgen in ieder 
jaargetijde voor een aangenaam woonklimaat en reduceren 
de stookkosten aanzienlijk. Kozijnen met roeden en strakke 
grepen vormen een harmonieus geheel met de traditionele 
bouwwijze van het huis – aangevuld met groene luiken.  

Referenties
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De grote kozijnen met roeden aan de zuidkant van 
het huis brengen veel licht naar binnen en bieden 
nieuwe perspectieven naar buiten. (boven)

Om de individuele charme van een huis in stand te 
houden, passen de nieuwe Finstral-kozijnen zich 
perfect aan de bouwstijl aan. (rechts)

Meer ruimte &
nieuwe perspectieven
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Referenties

„Uitstekend.“
Christine Mian, 
Eengezinswoning Ritten, 2014

Waarom moesten uw kozijnen vervangen worden? 
Onze kozijnen waren ongeveer 40 jaar oud en het tocht-
te in de hoeken en uiteinden. Daarnaast vonden wij de 
houten kozijnen niet meer zo mooi. De verf bladderde af 
– en omdat de kozijnen niet goed geïsoleerd waren, had-
den wij in de hoeken vaak condensvorming. De kozijnen 
waren echt aan vervanging toe. 

Hoe verliep de vervanging?
De vervanging duurde in het totaal een week. Wat ik 
bijzonder fijn vond: De vriendelijkheid, de tijdige levering 
en het schone werken. Kortom: Uitstekend.

Wat hebben de nieuwe Finstral-kozijnen teweeg gebracht?
Wij hebben een beter woonklimaat en lagere stookkosten. 

Wat heeft Finstral ingebouwd? 
17 kozijnen uit de Top 90 serie van kunststof en 
4 deuren in de kleur eiken. En bijpassende luiken.

„Alles verliep zeer vlotjes.“ 
Gabi Janssen, renovatie in Bozen, 2015

Waarom moesten de kozijnen vervangen worden?
Mijn kozijnen waren ongeveer honderd jaar oud. Het ergste was, dat ze niet 
dicht waren. In de winter voelde je de tocht soms door het huis heen. Dat had 
natuurlijk ook gevolgen voor de stookkosten. Ik heb voor een complete reno-
vatie gekozen en alle kozijnen vervangen. Daarnaast heb ik door een nieuwe 
glazen wand in het dakterras veel extra licht naar de woonkamer gehaald. 

Hoe verliep de vervanging?
Zeer professioneel. Advies, opmeten en montage vormden voor mij als klant 
nooit een belasting of stress. De vervanging van de kozijnen duurde exact zo 
lang, als afgesproken was, ondanks het feit dat bij de inbouw van een groot, zelf 
uitgesneden ruit een kleine barst ontstond. De nieuwe ruit werd meteen gele-
verd en ingebouwd. Alles verliep zeer vlotjes.

Wat hebben de nieuwe Finstral-kozijnen teweeg gebracht?
In ieder geval is het  woonklimaat en de optiek verbeterd. Of de stookkosten 
dalen, kan ik pas na de eerste winter beoordelen.

Wat heeft Finstral ingebouwd?
Zeven kozijnen uit de Top 72 serie en een hefschuifdeur.  

Altijd 
De beste 
ervaringen.

„Professioneel en betrouwbaar.“ 
Carmen Mussner,  
Hotelrenovatie in Brixen, negen opdrachten tussen 1999-2016

Waarom moesten de kozijnen vervangen worden?
Wij hadden zo goed als geen isolatie. De kozijnen waren 30 jaar 
oud en hopeloos verouderd. 

Hoe verliep de vervanging?
Professioneel en betrouwbaar. Alles werd op tijd geleverd. De 
montage duurde slechts twee dagen. 

Wat hebben de nieuwe Finstral-kozijnen teweeg gebracht?
Het tocht niet meer. Maar ook optisch zijn de nieuwe kozijnen 
een echte aanwinst, ze zijn veel strakker en zeer stijlvol.  

Wat heeft Finstral ingebouwd?
Vier kozijnen uit de Top 72 serie van kunststof-aluminium en een 
hefschuifdeur van kunststof-aluminium.

Uw kozijnen zijn oud en ondicht, maar u stelt vervanging uit? Dat begrijpen wij: 
Niemand heeft graag stof en lawaai in zijn huis. Daarom hechten wij bij Finstral 
veel waarde aan een snel en schoon proces – van advies tot aan montage. Wij 
hebben drie Finstral-klanten gevraagd ons over hun ervaringen ten aanzien van 
kozijnvervanging te vertellen. 



Finstral bouwt kozijnen met kunststof 
kern. Al 50 jaar lang.

Waarom onze kozijnen zo bijzonder zijn? Omdat wij bij 
Finstral alles zelf doen. Van de ontwikkeling van de 
profielen tot aan productie en montage – bij ons komt 
alles uit een hand. Van de ontwikkeling van de profie-
len tot aan productie en montage. Bij Finstral komt al-
les uit een hand. Finstral is een Europees opererende 
kozijnfabrikant 1.400 medewerkers en 1.000 vakspeci-
alisten in 16 landen. Tot vandaag de dag bevindt het 
hoofdkantoor van het familiebedrijf zich in Unterinn bij 
Bozen. In 14 werkplaatsen ontwikkelt en produceert 
Finstral kozijn-, deur-, en serresystemen. In ontelbare 
varianten. Maar altijd met kunststof kern. 

Sinds 1969: 
Altijd aan 
Uw zijde. 

38-39



 3. Productie van isolatieglas 
In onze moderne werkplaatsen snijden wij het glas zelf en vlakken 
de  randen om het risico dat de randen breken te verkleinen. 
Na een intensieve reiniging doorloopt iedere ruit meerdere interne 
en externe kwaliteitscontroles. Pas dan wordt het isolatieglas uit 
maximaal drie ruiten in elkaar gezet. In de tussenruimtes zorgt het 
edelgas Argon voor een nog betere isolatie. 

 4. Kozijnfabricage 
Vier passende profielstangen 
worden tot een kozijn gelast.
Dan volgt de montage van 
beslag en veiligheidsvergren-
delingen – altijd op maat, over-
eenkomstig de klantenwens. 
Kozijnvleugels en glas worden 
in principe verlijmd en vormen 
een sterke eenheid met een 
zeer comfortabele bediening. 
Na een afsluitende kwaliteits-
test verlaat het perfecte kozijn 
onze fabriek. 

 6. Inbouw Onze montage-kwaliteit wordt door het Insti-
tut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) zorgvuldig gecontro-
leerd, overeenkomstig de strengste criteria. Hieronder valt 
het nakomen van afspraken, een uiterst gedegen inbouw 
en natuurlijk ook altijd een luisterend oor voor alle vragen. 
Ontwikkeling, productie, inbouw en service: Finstral levert 
het totaalpakket. 

 1. Ontwikkeling  
Van het perfecte PVC-mengsel tot de productie van isolatieglas. Bij 
Finstral komt alles uit een hand. We houden ons ook zelf bezig met 
systeemontwikkeling: Met vakkundigheid uit de productie, verkoop 
of montage. Zo ontstaan kozijnsystemen die qua vorm, functie of 
kleur perfect op elkaar afgestemd zijn – en continu nieuwe, innova-
tieve producten onder de hoogste kwaliteitsstandaarden. 

 2. Profielproductie 
Finstral produceert niet alleen zelf de profielen, maar ook de 
benodigde vormgevende werktuigen. Zo hebben wij volledige 
vormgevingsvrijheid met betrekking tot kleuren en oppervlakten 
en kunnen voor kunststofprofielen verschillende wit- en grijstinten 
aanbieden – altijd door en door gekleurd. Ook kunnen walsstruc-
turen en satineringen direct op het profiel aangebracht worden en 
zijn daardoor zeer duurzaam en hoogwaardig. 
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 5. Logistiek Als de productie is afgesloten leveren onze 100 
vrachtwagencombinaties de kozijnen en huisdeuren vanuit een van 
de Finstral-fabrieken bij u thuis af – altijd op de afgesproken dag. 
Voor ieder product is er een individuele, digitaal aangestuurde 
productieorder. Zo kunnen wij een leveringsbetrouwbaarheid van 
97 procent garanderen. 

Altijd alles 
uit een hand.
Welke stappen doorloopt het kozijn tot het bij u thuis 
ingebouwd wordt? Zes! Waarom wij dat zo precies weten? 
Omdat we alles zelf doen.
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De onderneming



Wij staan altijd 
voor u klaar.
Wij kijken uit naar 
uw belletje.
U wilt een Kozijn-Check-Kit bestellen?
U wilt een afspraak maken voor een gratis Finstral Profi-Check?
U zoekt simpelweg het beste advies?

Zo bereikt u ons:
Nederland: 055 5380060

U wilt kozijnen en deuren live beleven?
U wilt onze producten tot in detail leren kennen?
U wilt concreet plannen maken?

Finstral B.V.
Tweelingenlaan 68
7324 BN Apeldoorn
Nederland

T +31 055 5380060
finstralbv@finstral.com
www.finstral.com
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Kleurafwijkingen ten aanzien van originele producten 
kunnen druktechnisch optreden. Een eventuele afwijking van het geleverde product t.o.v. het 
reclamemateriaal is geen gebrek, hiermee kan enkel het geleverde als maatstaf gelden.

Uw dichtstbijzijnde Finstral-verkooppunt:

Een blik in de Finstral Studio Unterinn bij Bozen


