
KOZIJNOPTIES

type 1

basiskozijn tpv balkon

870

1

1.1

1.1

17-06-2020

Basis kozijn, altijd in combinatie met / grenzend aan balkon.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met dubbele
draai-kiepramen (naar binnen toe openend).
Kozijn wordt uitgevoerd met een vaste tussenstijl tussen beide
draaiende delen.

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.
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Daglicht oppervlakte = 3,3 m²
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KOZIJNOPTIES

type 1A

basiskozijn

870

1A

Type 1 A
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Daglicht oppervlakte = 3,4 m²
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Basis raamkozijn.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam
(naar binnen toe openend).
De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas.

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.
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KOZIJNOPTIES

type 1A-2

Optioneel kozijn

870

1A-2

Optioneel raamkozijn.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepraam
(naar binnen toe openend). Tussen beide ramen bevindt zich
een vaste tussen stijl.
De overige delen of vlakken worden uitgevoerd als vast glas.

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)
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KOZIJNOPTIES

type 1B

optioneel kozijn

870

1B

Optioneel kozijn.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met dubbele
draai-kiepramen (naar binnen toe openend).
Kozijn wordt uitgevoerd met een vaste tussenstijl tussen beide
draaiende delen.
De draai-kiepramen zijn voorzien van glazen
doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek')

Dit kozijn is optioneel te kiezen

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.
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KOZIJNOPTIES

type 1B-2

optioneel kozijn

870

1B-2

Optioneel kozijn.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met dubbele
draai-kiepramen (naar binnen toe openend).
Kozijn wordt uitgevoerd met een vaste tussenstijl tussen beide
draaiende delen.
De draai-kiepramen zijn voorzien van aluminium
doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek')

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

1C

17-06-2020

1C

Daglicht oppervlakte = 2,1 m²

Type 1C

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.



KOZIJNOPTIES

type 1B-2

optioneel kozijn

870

1B-2

Optioneel kozijn.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met dubbele
draai-kiepramen (naar binnen toe openend).
Kozijn wordt uitgevoerd met een vaste tussenstijl tussen beide
draaiende delen.
De draai-kiepramen zijn voorzien van aluminium
doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek')

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

1D

17-06-2020

1D

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

Daglicht oppervlakte = 2,1 m²

Type 1D



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B

Optioneel kozijn (Basis kozijn voor de bouwnummers 01, 03, 09, 38,
39 59 en 63).
Kozijn wordt standaard alleen toegepast bij woningindelingen waarbij
een binnenwand aansluit op het gevelkozijn.

Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen (naar
binnen openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van glazen
doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek')

De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas, met uitzondering
van de gearceerde vlakken. (de gearceerde vlakken worden voorzien
van dichte paneelvulling conform de omschrijving elders op dit blad.)

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 2 x 1m²

Type 2A

2A

29-06-2020

2A

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn
(basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel)



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B

Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen
(naar binnen openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van
glazen doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek')

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 2 x 1,1m²

Type 2B

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn
29-06-2020



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B
Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 2 x 0,7m²

Type 2C

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen
(naar binnen openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van
aluminium doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek')

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

2C

17-06-2020

2C

Optioneel kozijn



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B
Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 2 x 1m²

Type 2D
Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met drie draai-kiepramen
(naar binnen openend).

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt
paneel, dat wordt bevestigd aan de kozijnprofielen (voor het
draaiende deel).

2D

17-06-2020

2D

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn



KOZIJNOPTIES

type 1A-4

Optioneel kozijn

870

1A-4

Optioneel raamkozijn.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam
(naar binnen toe openend).
De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas, met
uitzondering van de gearceerde vlakken. (de gearceerde
vlakken worden voorzien van dichte paneelvulling conform de
omschrijving elders op dit blad.)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Type 3.1A

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

3.1A

17-06-2020

3.1A

Daglicht oppervlakte = 1,5m²



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B

Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met een draai-kiepraam
(naar binnen openend). Het draai-kiepraam is voorzien van
glazen doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek').

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 1,6m²

Type 3.1B

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

3.1B

17-06-2020

3.1B

Optioneel kozijn



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B
Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 1m²

Type 3.1C

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met een draai-kiepraam
(naar binnen openend). Het draai-kiepraam is voorzien van een
aluminium doorvalbeveiliging ('frans balkonhek').

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

3.1C

17-06-2020

3.1C

Optioneel kozijn



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B
Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 1,5m²

Type 3.1D
Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen
(naar binnen openend).

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt
paneel, dat wordt bevestigd aan de kozijnprofielen (voor het
draaiende deel).

3.1D

17-06-2020

3.1D

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn



KOZIJNOPTIES

type 1A-4

Optioneel kozijn

870

1A-4

Optioneel raamkozijn.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam
(naar binnen toe openend).
De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas, met
uitzondering van de gearceerde vlakken. (de gearceerde
vlakken worden voorzien van dichte paneelvulling conform de
omschrijving elders op dit blad.)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Type 3.2A

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

3.2A

17-06-2020

3.2A

Daglicht oppervlakte = 1,5m²



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B

Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met een draai-kiepraam
(naar binnen openend). Het draai-kiepraam is voorzien van
een glazen doorvalbeveiliging ('frans balkonhek').

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 1,6m²

Type 3.2B

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

3.2B

17-06-2020

3.2B

Optioneel kozijn



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B
Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 1m²

Type 3.2C

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met een draai-kiepraam
(naar binnen openend). Het draai-kiepraam is voorzien van een
aluminium doorvalbeveiliging ('frans balkonhek').

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

3.2C

17-06-2020

3.2C

Optioneel kozijn



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B
Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 1,5m²

Type 3.2D
Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met drie draai-kiepramen
(naar binnen openend).

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt
paneel, dat wordt bevestigd aan de kozijnprofielen (voor het
draaiende deel).

3.2D

17-06-2020

3.2D

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn



KOZIJNOPTIES

type 1A-4

Optioneel kozijn

870

1A-4

Optioneel raamkozijn.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam
(naar binnen toe openend).
De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas, met
uitzondering van de gearceerde vlakken. (de gearceerde
vlakken worden voorzien van dichte paneelvulling conform de
omschrijving elders op dit blad.)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Type 3.3A

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

3.3A

17-06-2020

3.3A

Daglicht oppervlakte = 1,5m²



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B

Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met een draai-kiepraam
(naar binnen openend). Het draai-kiepraam is voorzien van
een glazen doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek').

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 1,6m²

Type 3.3B

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

3.3B

17-06-2020

3.3B

Optioneel kozijn



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B
Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 1m²

Type 3.3C

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met een draai-kiepraam
(naar binnen openend). Het draai-kiepraam zijn voorzien van
een aluminium doorvalbeveiliging ('frans balkonhek').

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

3.3C

17-06-2020

3.3C

Optioneel kozijn



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B
Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 1,5m²

Type 3.3D
Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen
(naar binnen openend).

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt
paneel, dat wordt bevestigd aan de kozijnprofielen (voor het
draaiende deel).

3.3D

17-06-2020

3.3D

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B
Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

4A

22-06-2020

4A

Gearceerde vlak betreft een dichte paneelvulling, toegepast in
de glassponning van het kozijn.
Dit paneel wordt aan binnenzijde afgewerkt in dezelfde kleur
als de binnenzijde van de kozijnen. Voor de buitenzijde kan uit
een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen
(naar binnen openend). 

De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas, met
uitzondering van de gearceerde vlakken. (de gearceerde
vlakken worden voorzien van dichte paneelvulling conform de
omschrijving elders op dit blad.)

Optioneel kozijn

Daglicht oppervlakte = 2,7m²

Type 4A



KOZIJNOPTIES

type 2B

basiskozijn tpv wandaansluiting op gevel

870

2B
Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 2,3m²

Type 4D
Optioneel kozijn
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met vier draai-kiepramen
(naar binnen openend).

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt
paneel, dat wordt bevestigd aan de kozijnprofielen (voor het
draaiende deel).

4D

17-06-2020

4D

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn



KOZIJNOPTIES

type 8.1A

Optioneel kozijn

870

8.1A

Basis kozijn voor de bouwnummers 13, 15, 22, 24, 31 en 33.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam
(naar binnen openend). De overige vlakken worden
uitgevoerd als vast glas.

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 2,3m²

Type 5A

Basis kozijn

5A
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5A



KOZIJNOPTIES

type 8.1A

Optioneel kozijn

870

8.1A

Optioneel kozijn voor de bouwnummers 13, 15, 22, 24, 31 en
33.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee
draai-kiepramen (naar binnen openend). De draai-kiepramen
zijn voorzien van glazen doorvalbeveiligingen ('frans
balkonhek')

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 2,4m²

Type 5B

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

5B

17-06-2020

5B



KOZIJNOPTIES

type 8.1A

Optioneel kozijn

870

8.1A

Optioneel kozijn voor de bouwnummers 13, 15, 22, 24, 31 en
33.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen
(naar binnen openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van
aluminium doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek')

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 1,8m²

Type 5C

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

5C

17-06-2020

6C

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.



KOZIJNOPTIES

type 8.1A

Optioneel kozijn

870

8.1A

Optioneel kozijn voor de bouwnummers 13, 15, 22, 24, 31 en
33.
Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen
(naar binnen openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van
aluminium doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek')

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Daglicht oppervlakte = 1,8m²

Type 5D

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen. 
(Afhankelijk van de daglichteisen van de betreffende woning)

5D
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6D

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.



KOZIJNOPTIES

type 6.1

Basis kozijn kroonwoningen

6.1

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Dit kozijn is niet optioneel te kiezen.

Basis kozijn voor de bouwnummers 129 t/m 132.
Dit kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen (naar binnen
openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van een glazen
doorvalbeveiliging ('frans balkonhek'), indien het kozijn niet aan
een balkon grenst.
De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas.

Type 6.1A
Daglicht oppervlakte = 5,7m²

glazen doorval

6.1A

17-06-2020

6.1A



KOZIJNOPTIES

type 6.1

Basis kozijn kroonwoningen

6.1

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Optioneel kozijn voor de bouwnummers 129 t/m 132.
Dit kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen (naar
binnen openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van een
aluminium doorvalbeveiliging ('frans balkonhek').
De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas.

Type 6.1B
Daglicht oppervlakte = 4,5m²

6.1B

17-06-2020

7.1B

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen.

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn kroonwoningen



KOZIJNOPTIES

type 6.1

Basis kozijn kroonwoningen

6.1

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Optioneel kozijn voor de bouwnummers 129 t/m 132.
Dit kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen (naar
binnen openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van een
aluminium doorvalbeveiliging ('frans balkonhek').
De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas.

Type 6.1C
Daglicht oppervlakte = 4,5m²

6.1C

17-06-2020

7.1C

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen.

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

Optioneel kozijn kroonwoningen



KOZIJNOPTIES

type 6.2

Optioneel kozijn kroonwoningen

6.2

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Optioneel kozijn voor de bouwnummers 129 t/m 132.
Dit type bestaat uit een set van 2 kozijnen. Beide kozijnen worden
uitgevoerd met een draai-kiepramen (naar binnen openend). De
draai-kiepramen zijn voorzien van een glazen doorvalbeveiliging
('frans balkonhek')
De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas.
De vaste tussenruimte tussen de kozijnen bestaat uit het dichte
binnenblad van de gevelconstructie.

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen.

glazen doorval

Type 6.2A
Daglicht oppervlakte = 3,9m²

6.2A

17-06-2020

6.2A

Optioneel kozijn kroonwoningen



KOZIJNOPTIES

type 6.2A

Optioneel kozijn kroonwoningen

6.2A

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen.

Optioneel kozijn voor de bouwnummers 129 t/m 132.
Dit type bestaat uit een set van 2 kozijnen. Beide kozijnen
worden uitgevoerd met een draai-kiepramen (naar binnen
openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van een aluminium
doorvalbeveiliging ('frans balkonhek')
De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas.
De vaste tussenruimte tussen de kozijnen bestaat uit het dichte
binnenblad van de gevelconstructie.

Type 6.2B
Daglicht oppervlakte = 3,1m²

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

6.2B

17-06-2020

6.2B

Optioneel kozijn kroonwoningen



KOZIJNOPTIES

type 6.2A

Optioneel kozijn kroonwoningen

6.2A

Let op; alle maten zijn circa maten. Deze kunnen als gevolg van technische
uitwerkingen nog veranderen/afwijken.

Dit kozijn is in enkele gevallen optioneel te kiezen.

Optioneel kozijn voor de bouwnummers 129 t/m 132.
Dit type bestaat uit een set van 2 kozijnen. Beide kozijnen
worden uitgevoerd met een draai-kiepramen (naar binnen
openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van een aluminium
doorvalbeveiliging ('frans balkonhek')
De overige vlakken worden uitgevoerd als vast glas.
De vaste tussenruimte tussen de kozijnen bestaat uit het dichte
binnenblad van de gevelconstructie.

Type 6.2C
Daglicht oppervlakte = 3,1m²

6.2C

17-06-2020

6.2C

Optioneel kozijn kroonwoningen

Het gearceerde vlak betreft een aluminium in kleur afgewerkt paneel,
dat wordt bevestigd aan het kozijn. Dit paneel wordt voorzien van een
uitsnijding of perforatie in specifiek patroon, conform het getoonde
principe. Dit paneel zal in voldoende mate luchtdoorlatend zijn maar zal
wel daglicht toetreding belemmeren.
Er kan tevens uit een 4-tal kleuren gekozen worden.

Type 7.2C

geperforeerd hekwerk




