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AHK Kozijn is de kozijnenspecialist voor 
levering en montage van kozijnen op 
maat en naar wens van onze klanten. 
Deze producten en diverse andere 

kozijnproducten, zoals luifels, serres, terrasoverkappingen, zonwering, 
horren en ventilatieroosters leveren wij allen snel en tegen een scherpe 
prijs door heel Nederland. AHK Kozijn B.V. heeft een ruime ervaring in de 
bouw en specifiek de kozijnen en dit al bijna 100 jaar.

Op de cover

BEWEZEN KWALITEIT
De kwaliteit van alle Deceuninck raam- en 
deursystemen wordt continu gecontroleerd. 
Experts testen dagelijks de grondstoffen, 
profielen en afgewerkte systemen volgens 
de strengst gangbare Europese normen. 
Erkende certificeringsinstellingen zoals KIWA 
en SKG houden op regelmatige tijdstippen 
extern toezicht op de productiekwaliteit. 
Verder beschikt Deceuninck over de nodige 
certificaten:

 q ISO 9001-certificaat
 q ISO 14001-certificaat
 q diverse KOMO-goedkeuringen

AHK Kozijn, uw 
kozijnspecialist
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WIST U DAT?
De ‘gewone’ ramen en deuren in kunststof van 
Deceuninck scoren al veel beter dan wat de EPC-richtlijn 
voorschrijft. De Deceuninck Zendow#neo ramen en 
deuren doen daar dankzij de Linktrusion-technologie 
nog een energiebesparende schep bovenop.
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De kern van Deceuninck Zendow#neo ramen en deuren is gemaakt 
volgens de Linktrusion-technologie. Deze unieke technologie combineert 
nieuwe en traditionele materialen, innovatieve elementen en beproefde 
technieken. Dankzij Linktrusion zijn Deceuninck Zendow#neo ramen 
en deuren uiterst efficiënte oplossingen die qua prestatie, esthetiek 
en duurzaamheid ruim voldoen aan de strengste normen en hoogste 
verwachtingen. Linktrusion maakt hiertoe gebruik van continue structurele 
glasvezels, kunststof en staaldraad. Alles is 100% recycleerbaar.

Houd het warm 
met Linktrusion inside

1. Nieuw materiaalconcept van 
Deceuninck: tegelijk een technolo-
gisch platform, een rationalisering en 
prestatieverbetering.

2. Nieuwe revolutionaire technologie: 
een combinatie van verschillende 
elementen die zonder gebruik te 
maken van de standaard stalen ver-
sterkingen uitmuntende prestaties 
kan bieden.

3. De kunst om nieuwe en traditionele 
technologieën te combineren voor 
nog meer efficiëntie, flexibiliteit en 
esthetiek.

4. Een nieuwe, verantwoordelijke 
houding nu fossiele grondstoffen 
schaarser worden en het milieu meer 
dan ooit onze bescherming nodig 
heeft.

5. Uitstekende isolatiewaarde: 
superisolerende resultaten dankzij 
innovatieve en beproefde technie-
ken met een betere energiescore en 
lagere energiefactuur als onmiddellijk 
gevolg. 
 
Syntaxis: extrusie van meerdere 
componenten om met minder nieuw 
materiaal een optimaler en duurza-
mer product te realiseren.

GLASVEZELS

PVC-
HARDSCHUIM

STAALDRAAD

G
Linktrusion ... :  
de combinatie van het Engelse 
‘link’: verband, relatie, verbinding 
en ‘extrusie’.

Technologie voor laag energiepeil 
en hoge energiescore.
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Deceuninck is al 
80 jaar het synoniem 
voor 100% topkwaliteit 
en een uitmuntende 
service.
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Geniet 
Of u nu nieuw bouwt of een woning renoveert. Vaste ramen, 
draaikiepramen, tuimelramen of schuifdeuren zoekt. 
Bij Deceuninck vindt u robuuste, maar tegelijk ook verfijnde 
en stijlvolle raam- en deursystemen voor elk type woning. 
En vooral: ze gaan héél lang mee, zodat u jaren kunt genieten 
van een hoog wooncomfort.

in uw stijl

“Wij hebben onze woning grondig 
gerenoveerd. De dak-, muur- en raamisolatie 
voldoet nu aan alle normen en dat heeft 
een groot effect op ons wooncomfort.” 

Rik & Sofie
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BIJNA ENERGIE NEUTRAAL  
GEBOUW MET DECEUNINCK

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe 
gebouwen in Nederland bijna energieneutrale 
gebouwen (BENG) zijn. Een stap naar het 
uiteindelijke doel: een energieneutrale-
gebouwde omgeving in 2050.

Bent u er klaar voor?  
Kijk op www.rvo.nl

Duurzaam (ver)bouwen? 
Natuurlijk!

RESPECT VOOR HET MILIEU

Deceuninck levert continu inspanningen om zowel het productieproces als het product 
zelf duurzaam te maken, terwijl de kwaliteit gegarandeerd blijft. Die integraal groene 
aanpak wordt sterk gewaardeerd. Zo is Deceuninck naast ISO 9001 ook ISO 14001 
gecertificeerd. Een bewijs dat we permanent investeren in milieuzorg, onder meer 
op het vlak van grondstofgebruik, warmterecuperatie, verlichting, de beperking van 
persluchtlekken, de recycling van afval (renocycleren®) en rationele verpakkingen. 
Kiezen voor Deceuninck ramen en deuren is dus altijd een duurzame keuze.



Aan het einde van hun lange levensduur 
kunnen kunststof raam- en deurprofielen 
probleemloos volwaardig opnieuw in 
productie worden verwerkt. Niet alleen 
het eindproduct, maar ook het volledige 
productie- en recyclingproces is ecologisch. 

RECYCLING
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De kleur van de kozijnen is, naast de vorm en de materiaalkeuze, 
bepalend voor het aanzicht van een woning. Daarom is het 
belangrijk een kleur te kiezen die perfect past, zowel buiten 
als binnen. Met een ruim en gevarieerd kleurenaanbod komt 
Deceuninck tegemoet aan de nieuwste trends voor een 
esthetische kleurbeleving. 

Mee met de nieuwste  stijl- en kleurtrends
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Welke kleur past bij uw ramen en deuren? 
Doe de test met de kleurensimulator 
op www.deceuninck.nl.

Om een optimale kleur- en 
krasvastheid te garanderen, 
voeren we dagelijks diverse 
testen uit. Zo weet u zeker 
dat uw ramen en deuren héél 
lang hun originele uitstraling 
behouden.

Mee met de nieuwste  stijl- en kleurtrends
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Door de sterke eigenschappen van kunststof en de geïntegreerde 
Linktrusion technologie, levert Deceuninck Zendow#neo uitstekende 
akoestisch isolerende prestaties. De raam- en deurelementen kunnen 
bovendien moeiteloos worden voorzien van de meest uiteenlopende 
types beglazing. Zo houdt u alle overtollige decibels buiten en 
verhoogt u hoorbaar uw wooncomfort.

Lagere decibels, 
hoger wooncomfort
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WIST U DAT? 
Het Deceuninck Zendow#neo raamsysteem 
voldoet aan de akoestische eisen die rond 
bepaalde luchthavenzones van kracht zijn!

Lagere decibels, 
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“Bij het renoveren van onze woning hebben wij bewust 
gekozen voor kozijnen die inbrekers geen kans geven.
Dankzij Deceuninck Zendow#neo kunnen wij nu ’s nachts 
rustig slapen en gaan we altijd met een gerust gevoel op 
vakantie.”

Daan & Fleur

Houd inbrekers buiten!
Om inbrekers te ontmoedigen worden de Deceuninck 
Zendow#neo profielen met staaldraad en/of glasvezel 
versterkt. Hierdoor heeft de hele raam- of deurconstructie in 
alle omstandigheden een perfecte vormvastheid. Een profiel 
forceren met een tang, boor, glassnijder of schroevendraaier lukt 
niet. Een compleet veilig raamelement vraagt natuurlijk ook om 
aanvullende eisen voor o.a. beglazing. Inbraakbestendig dubbel 
gelaagd SKG3 veiligheidsglas is altijd de beste keuze. 



Get inspired
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Ontdek meer referenties via www.deceuninck.nl of pinterest deceuninckbenel
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WIST U DAT?
Deceuninck profielen zijn perfect wind- en 
waterdicht. De buisvormige, multifunctionele 
dichtingen van Deceuninck Zendow#neo 
zijn vervaardigd uit hoogwaardige thermo-
plastische elastomeren. De hoogwaardige 
dichtingen nemen steeds opnieuw hun 
oorspronkelijke vorm aan. Ze worden tijdens 
het productieproces automatisch on-line 
industrieel ingerold. Binnen het raamsysteem 
fungeren ze als afdichting tussen beglazing 
en profiel en als aanslagdichting tussen kader 
en vleugel. 

met de Energiecalculator hoeveel 
u bespaart met nieuwe ramen op 

www.deceuninck.nl

ONTDEK
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Experts van ons lab controleren dagelijks de kwaliteit van Deceuninck 
profielen. Ze testen alle eigenschappen van de grondstoffen, de profielen en 
de afgewerkte raam- en deursystemen volgens de strengste Europese normen. 
Ook dimensie, kleur, thermische stabiliteit, krimp, slagvastheid en hoeklassterkte 
worden geverifieerd. Afgewerkte ramen en deuren van de Nederlandse 
raamfabrikanten worden nagekeken op luchtdoorlaatbaarheid, windweerstand 
en waterdichtheid. Zo waarborgen we de hoge kwaliteit van onze profielen.

Vele goedkeuringen van diverse instanties zijn hier het beste bewijs van. 
Een overzicht van alle technische goedkeuringen is terug te vinden op onze site.

Altijd zeker

Experts van ons lab 
controleren dagelijks de 
kwaliteit van de profielen, 
zo waarborgen we de hoge 
kwaliteit van de profielen.

van de beste kwaliteit!



Energie besparen?
Kinderspel!

WIST U DAT?
Het Energielabel duidt de energiescore van 
een woning aan. De score, een cijfer tussen 
0 en 700, staat op een kleurenbalk. Groen 
betekent energiezuinig. Hoe roder, hoe meer 
energie de woning of het appartement jaarlijks 
verbruikt. Het Energielabel bevat ook nog 
tips om de woning energiezuiniger te maken. 
Handig om ‘energieknelpunten’ aan te pakken.
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KUNSTSTOF ISOLEERT UITSTEKEND

Kunststof is van nature een goede isolator. Het meerkamersysteem 
van Deceuninck Zendow#neo profielen garandeert daarbovenop een 
hoge isolatiewaarde. Dat betekent minder stookkosten, een lagere 
energiefactuur en een minder schadelijke CO

2
-uitstoot. Met Deceuninck 

Zendow#neo voldoet u dus makkelijk aan de strenge EPC-regelgeving.

WAT IS EPC?

EPC of ‘energieprestatie en binnenklimaat’ is een door Europa opgelegde 
richtlijn die de thermische isolatie, het energieverbruik en de ventilatie in 
een woning zo efficiënt en milieubewust mogelijk wil regelen.

Energie besparen?
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Wie vandaag bouwt of renoveert kan wel wat advies en inspiratie 
gebruiken bij het kiezen van de juiste ramen en deuren. Materiaal, 
stijl, kleur, prijs, isolatiewaarde, veiligheid, premies. Er is zoveel 
waarmee u rekening moet houden. 

De keuze van uw ramen en deuren is één ding. Montage een 
tweede. Kies daarom voor een specialist. Iemand die onze raam- 
en deurprofielen door en door kent, over de nodige ervaring en 
vakkennis beschikt en op de hoogte is van de laatste trends en 
technieken.

Ons vakmanschap 
verhoogt uw wooncomfort
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Kiest u voor Deceuninck, dan kiest u voor 
gespecialiseerde service.

Als Preferred Partner bieden we u onze jarenlange 
ervaring en kennis aan.

Bezoek  
onze site
Op zoek naar inspiratie en 
meer informatie? Ontdek 
onze kleurensimulator, 
energiecalculator en alle 
antwoorden op onze site.

GRATIS PRIJSOFFERTE
Benieuwd naar onze tarieven 
en werking? Vraag nu 
gratis uw Deceuninck pvc 
prijsofferte aan.

Erkend netwerk van 
Preferred Partners
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Heeft u vragen over de Deceuninck raam- en deursystemen?  
Kom dan zeker langs. Dankzij onze kennis en ervaring 
garanderen we een duurzaam resultaat op maat.

 q  Duidelijke en snelle offerte
 q  Persoonlijke opvolging
 q  Nederlandse kwaliteit van productie tot plaatsing
 q  Betrouwbaar advies en inspiratie
 q  Uitstekende aftersales
 q  Meest innovatieve en energiebesparende aanbod

Waarom kiezen voor 
een Preferred Partner?

KWALITEIT EN 
DUURZAAMHEID VOOROP!

Een AHK kozijn moet voldoen aan de strengste 
kwaliteitsnormen en daarom is gekozen voor een 
samenwerking met Deceuninck die de profielen 
voor AHK vervaardigt.  De keuze voor kozijnen is 
een moeilijke beslissing waarbij een adviesgesprek 
veel waard is. Wij zullen u gratis helpen bij het 
oriënteren en wijzen waar u moet op letten en 
welke eisen u mag stellen aan het product en aan 
de leverancier.



Marconistraat 8-1, 1704 RG Heerhugowaard
T 072 572 1415
info@ahkkozijn.nl - www.ahkkozijn.nl

Kopmannen kiezen 
Deceuninck


