“Waarom u kunststof kozijnen moet beleven”
Schüco kozijnprofielen staan bekend om hun degelijke Duitse kwaliteit. Ze
dienen als een uitstekende basis voor kunststof kozijnen. Toch is het ene
kunststof kozijn dat op basis van een Schüco profiel gemaakt is, het andere
niet.

Schüco kozijn of Schüco profiel?
Schüco is geen kozijn, maar een kozijnprofiel. De Duitse Schüco profielen
worden in onze eigen Nederlandse fabriek verwerkt tot kunststof kozijnen. Het
slappe kunststof profiel zonder staalversteviging of kleur verwerken wij tot een
sterk kunststof kozijn met daarin een kunststof voordeur, achterdeur of
draaikiepraam.

Voel hoe kunststof ramen openen en sluiten
Het ligt er maar net aan hóe het kozijnprofiel tot kunststof kozijn verwerkt
wordt. Dat betekent dat het riskant is om zomaar kozijnen te kopen vanaf een
folder of via internet. Internet aankoop is niet handig. De prijs lijkt misschien
aantrekkelijk, maar u weet echt niet wat u koopt. Om geen kat in de zak te
kopen, doet u er goed aan om een showroom te bezoeken. Dit geeft u de
mogelijkheid om te voelen hoe bijvoorbeeld kunststof ramen, tuindeuren en
schuifpuien openen en sluiten.

Ga voor keurmerken en garanties
Hoort u dus ‘Schüco’ dan weet u dat de basis goed is, maar dit is niet per
definitie een goed kunststof kozijn. Ga dus op zoek naar degelijkheid met
keurmerken zoals KOMO, SKG en VKG Keurmerk. Behalve kwaliteit zijn ook
service en garantie van groot belang.

Kunststof kozijnspecialist bij u in de buurt
Bezoek de showroom van Wolf Glas en Kozijnen, Verlengde Gildenweg 3e in
Emmeloord.
Waar u de deuren,ramen, schuifpuien, tuindeuren kunt aanraken en de
doorsnee kunt bekijken.
Waar u kunt zien welke kleuren er mogelijk zijn, welk beslag er mogelijk is,
weet u van het bestaan af van verdekt liggend beslag? Kent u de nieuwe
“slanke” rolband scharnieren?
Kent u de mogelijkheid van screeline tussen het glas? Bijpassende plissee
gordijnen, rol gordijnen,lamellen, jaloezieën evt. in combinatie met horren?
Dit is allemaal te zien in onze showroom.
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Op werkdagen geopend van 13.00 uur tot 16.30 uur of op afspraak.
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