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•	 	 Topkwaliteit	en	
	 	 	 optimale	service

•	 	 Hooggekwalificeerde
	 	 	 A-merken

•	 	 Alles	uit	eigen	fabriek
•	 	 Hollandse	bouwstijl
•	 	 Geweldige	uitstraling	
•	 	 Optimale	esthetica		
•	 	 Inbraakwerend	
•	 	 Optimale	
	 	 	 duurzaamheid	

•			 Geluids-	en	
	 	 	 warmte-isolerend

•	 	 Niet	te	onderscheiden		
	 	 	 van	hout	

Krant

Kunststofkozijnen...
            ongelooflijk mooi!

KUNSTSTOFKRANT IS EEN UITGAVE VAN KunststofBoulevard NEDERLAND 

KUNSTSTOF	
KOZIJNEN

Minimaal	Onderhoud,	Optimaal	Comfort.

DEUREN SCHUIFPUIEN VERANDA’S DAKKAPELLEN

HET	ALLERBESTE	IN	KUNSTSTOF

Voordat u gaat investeren in duurzame kunststofkozijnen wilt u zich natuurlijk goed laten informeren 
welke mogelijkheden er zijn als het gaat om kunststof. Door de vele verkoopadviseurs, eigen fabriek 
en montage zijn de adviseurs van de KunststofBoulevard uw ideale gesprekspartner. 

Een vrijblijvend advies ter plaatse of een bezoek aan de showroom. De KunststofBoulevard zal u doen 
verbazen wat er mogelijk is op het gebied van kunststof.

Wij	nodigen	u	van	harte	uit	om	onze	producten	op	ware	grootte	te	bezichtigen	
in	onze	KunststofBoulevard.

Lees	alles	
over...

Welkom bij de KunststofBoulevard

Dealers	door	geheel	Nederland.
Wij	adviseren	u	graag	over	alle	mogelijkheden	om	uw	huis	

onderhoudsvrij	te	maken.
In	deze	krant	een	greep	uit	het	assortiment.

GRATIS	PRIJSOPGAV
E!



 
 

KUNSTSTOFKOZIJNEN

Kozijnen	met	rechte	verbindingen.	Bij	kunststof	
ziet	u	vaak	een	schuine	verbinding.	Wij	leveren	
ook	kunststofkozijnen	met	houtnerf-structuur	en	
rechte	verbindingen.

KunststofBoulevard kunststofkozijnen gaat 
geen uitdaging uit de weg. Door de ruime 
ervaring in het produceren van vele soorten 
modellen kunststofkozijnen staan onze ver-
koopadviseurs u graag bij om uw gewenste 
ontwerp uit te werken tot een uniek kozijn.

SCHERPE	PRIJZEN	DOOR	

EIGEN	FABRICAGE	&	MONTAGE	

KUNSTSTOFKOZIJNEN	NAAR UW WENS

RENOVATIE

Met vervanging van kozijnen en glas zorgen
wij niet alleen voor een fraaie frisse uitstraling 
maar ook voor een enorme verbetering van de 
warmte-isolatie. 
 
Bij de vormgeving van onze kunststofkozijnen
wordt bijzonder veel aandacht besteed
om geen verschil te zien met houten kozijnen.

FABRIEK NIEUWBOUW

FLEXIBILITEIT	EN	
OPTIMALE KWALITEIT
Alle kunststofkozijnen worden geproduceerd 
in onze eigen fabriek in Holland. Dit levert u 
alleen maar voordelen op!

 
Door onze ervaren medewerkers die elk 
gewenst kozijn voor u produceren staan wij 
garant voor een optimale kwaliteit. Doordat 
wij zowel de fabricage als montage doen zijn 
wij erg flexibel in onze planning en kan een 
snelle levertijd worden gerealiseerd.

HVL	

Wij maken kunststofkozijnen in meerdere 
stijlen en iedere uitvoering. De rechte ver- 
binding gelijkend als hout en het uitgebrei-
de kleurenpalet zorgen samen met de hoge 
isolatiewaarden ervoor dat steeds vaker voor 
kunststof wordt gekozen.

 
 

UW	VOORDEUR	IS	HET	VISITEKAARTJE VAN UW WONING

DEUREN

Waarom	kiezen	voor	
kunststof	deuren?
 
Het praktische van kunststof deuren is dat ze goed be-
stand zijn tegen alle weersomstandigheden. Daarnaast 
zijn kunststof deuren tegenwoordig niet meer te onder-
scheiden van houten deuren en daardoor ziet het er 
erg stijlvol uit. Er zijn tal van redenen om te kiezen voor 
kunststof deuren. 
 
Om u een duidelijk beeld te geven van de voordelen 
hebben we alle voordelen voor u op een rijtje gezet.

Kostenbesparing
Kunststof deuren zijn, in vergelijking tot hardhouten 
deuren, goedkoop in de aanschaf. Meer weten over 
de prijzen van kunststof deuren? Wij vertellen u graag 
meer over de kosten.

Onderhoudsarm
Kunststof deuren hoeven nooit geverfd of gelakt te 
worden omdat ze kleurvast zijn. Verder zijn ze bestand 
tegen alle weersomstandigheden.

Isolerend
De kunststof deuren zijn goed isolerend, zowel ther-
misch als akoestisch.

Inbraakwerend
Door de ingebouwde meerpuntssluiting zijn de kunst- 
stof deuren zeer veilig.

Brandwerend
Omdat kunststof moeilijk vlam vat en zelfdovend is, 
zijn kunststof deuren zeer brandveilig.

Duurzaam
Omdat de deuren gemaakt zijn van gerecycled kunststof 
gaan ze zeer lang mee en zijn ze erg milieuvriendelijk.

DE	MOOISTE	DEURPANELEN	VOOR	EEN	GASTVRIJE	ENTREE

Verschillende
modellen	
			•	Warme gastvrije uitstraling

	 	 	 •	Onderhoudsvriendelijk	

	 	 	 •	Inbraakwerend
	 	 	 •	Kleurecht

Prachtige ontwerpen 
passend	bij	uw	woning

E	

NIEUW

Scharnier	
Bullit

U	HEEFT	AL	EEN	KUNSTSTOF	DEUR	VANAFE 996,-



 
 

TERRASDEUREN	•	SCHUIFPUIEN

KunststofBoulevard kiepschuifpuien zijn 
zeer geschikt voor kleinere doorgangen. 
Deze schuifpui kan zowel in een kiep-
stand worden gezet maar ook helemaal 
naar rechts of naar links worden gescho-
ven. Eén van de grote voordelen van een 
kiepschuifpui is dat deze kan worden af- 
gesloten en dan toch in de kiepstand kan 
ventileren.

Kiepschuifpuien zijn geschikt voor 
overspanningen tot 3 meter. Bij grotere 
overspanningen wordt het schuiven te 
zwaar voor de regels waarin de schuif-
pui bevestigd is. Kiepschuifpuien zijn 
eenvoudig schoon te houden en uit te 
rusten met elk soort dubbel glas.

HET	VERLENGSTUK	VAN	UW	WOONKAMER	

KunststofBoulevard puien zorgen voor een ideale overgang naar uw terras of tuin. 
U behoudt uw maximale leefruimte, want uw schuifpuien nemen géén ruimte in 
beslag bij het openen. Binnen en buiten lopen bijna naadloos in elkaar over. 
KunststofBoulevard biedt u de keuze uit zowel kunststof als aluminium schuifpuien.

Verschillende varianten 
Naast een zeer ruimtelijk uitzicht zijn de KunststofBoulevard puien in verschillende 
varianten en afmetingen leverbaar. In een mooi en functioneel design en hoogwaardig 
geproduceerd in onze eigen fabriek in Drachten kunt u kiezen uit schuif-, kiep-, draai- 
of vouwdeuren voor nog meer woon- en leefgenot.

ALTIJD	EEN	COMFORTABEL	BINNENKLIMAAT
Wenst u extra veiligheid bijvoorbeeld 
voor uw spelende kinderen? Kies dan 
voor veiligheidsglas in uw terrasdeuren. 
U heeft daarbij de keuze uit gehard 
glas en gelaagd glas.

Gehard glas
Gehard glas is ongeveer 5 tot 7 keer zo 
sterk als gewoon glas van dezelfde dikte. 
Bij breuk valt het uit elkaar in kleine stuk-
jes, die geen diepe wonden veroorzaken. 
Ideaal om toe te passen op plaatsen met 
een verhoogd risico op glasbreuk.

 
Gelaagd glas
Gelaagd glas bestaat uit twee of meerdere glasplaten. Tussen deze glasplaten zit een 
onzichtbare folie, die er voor zorgt dat de ruit in één stuk blijft wanneer deze breekt. 
De folie houdt alles bij elkaar. Gelaagd glas is wel veiliger, maar niet sterker dan ge-
woon glas. Gelaagd glas is ook inbraakvertragend. Sommige verzekerings-maatschap-
pijen geven extra korting wanneer u kiest voor gelaagd glas.  Zeker de moeite waard 
om naar te informeren.KunststofBoulevard terrasdeuren, uitgevoerd in kunststof, zijn ideaal om een 

klassiek of modern beeld te combineren met tuingericht wonen. Ze bieden als 
voordeel dat ze weinig tot geen onderhoud vragen.  Ze bieden extra veiligheid 
en zijn bestand tegen weer en wind.  
 
Geniet van het buitenlicht 
KunststofBoulevard terrasdeuren geven u vooral een optimaal woon-comfort, want 
ook wanneer de zon wat minder schijnt, zet u toch de deuren open om de natuur te 
ruiken en de buitenlucht binnen te laten. Zomers lekker de deuren openzetten en 
met een hor de insecten weren. 

Draagt	bij	aan	het	milieu

 
 

VERANDA’S	•	TUINKAMERS

Een KunststofBoulevard tuinkamer voegt een extra ‘parel’ toe aan uw woning. U kijkt 
vanuit uw fauteuil of vanaf uw bank uit over de tuin of de omgeving. Nooit meer dat 
opgesloten gevoel. Een tuinkamer laat u ademen, geeft u licht en ruimte en laat u ge-
nieten van de weldaad van alle seizoenen. Zomer, herfst, winter en lente; U inhaleert 
de seizoenen met volle teugen. 
 
Een tuinkamer van KunststofBoulevard is puur genieten. Onderhoud is er nauwelijks 
want de tuinkamers zijn gemaakt van onderhoudsarme materialen.

DE	LUXE	VAN	4	SEIZOENEN	“BUITENLEVEN”

KunststofBoulevard veranda’s blinken uit in luxe en duurzaamheid en laten u volop 
genieten van extra wooncomfort. Ook bij grillig herfst- of winterweer zit u heerlijk 
beschermd tegen de grillen van de natuur te genieten van uw tuin of omgeving. En 
uw KunststofBoulevard veranda heeft nauwelijks onderhoud nodig.

U	HEEFT	AL	EEN	VERANDA	VANAFE 1282,-

U	H
EEF

T	AL
	EEN

	

TUIN
KAM

ER		

VAN
AF

E 744
3,-



 
 

GEVELBEKLEDING	•

Ontdek	de	natuurgetrouwe	
uitstraling	van	kunststof

Fortalit gevelbekleding is de manier om uw huis op een zeer fraaie wijze te 
vernieuwen, met als groot voordeel dat u jarenlang gevrijwaard bent van het 
schilderwerk. Dit product is leverbaar in diverse renolitkleuren en is vervaardigd 
van kunststof compleet met een volledig programma aan hulpprofielen in kleur. 
Als het nu gaat om het vernieuwen van uw gevel, dakkapel, schuurtje etc. met 
Fortalit kiest u voor kwaliteit en jarenlang plezier.

Ontdek	de	natuurgetrouwe	
uitstraling	van	kunststof

Toepassingen op zowel renovatie- 
woningen dan wel nieuwbouw 
zorgen voor een zeer fraai eind- 
resultaat. Uw gevel en dakkapel 
bekleed met kunststof Fortalit is 
bijzonder onderhoudsarm en hoeft 
u alleen maar schoon te maken 
(kortom niet schuren en verven op 
hoge moeilijk bereikbare plaatsen).

Prachtige tuinhuizen en schuurtjes 
met onderhoudsarme gevelbekle-
ding, ideaal voor op de camping en 
bij u thuis. Kwaliteit met een luxe 
uitstraling.

Colorcel gevelbekleding is uitgevoerd in dubbelboard gevelbekleding vervaardigd uit volschuim kunststof, met een natuuurlijk houteffect welke is aangebracht in de 
toplaag. Colorcel gevelbekleding is uitstekend toe te passen ter vervanging van uw houten gevel. Tevens kan het gebruikt worden in de nieuwbouw, zoals woonhuizen, 
schuren, dakkapellen, tuinhuizen en bovenal voor chalets. Colorcel is onderhoudsarm en is leverbaar in diverse kleuren.

In diverse designs & 
kleuren	leverbaar

Boeidelen ook wel dakrandpanelen genoemd zijn te verkrijgen in lengten van 5 
en 6 meter. Door het uitgebreide assortiment in hoogten en kleuren is voor iedere 
woning een oplossing. De boeidelen zijn onderhoudsarm, UV-bestendig en slagvast. 
Omdat het gemakkelijk is te bewerken en te verwerken is zo’n klus moeiteloos zelf 
uit te voeren.

Vraag uw dealer 
naar	de	mogelijkheden

 
 

DAKKAPELLEN

Dakkapel	in	1	dag	geplaatst
Is uw slaapkamer of badkamer wat aan de kleine kant? Dan is een fraaie dak- 
kapel de juiste oplossing. Niet enkel vergroot het de ruimte, ook aan de buiten-
kant is een kunststof dakkapel een levenslange oplossing. Onze dakkapellen 
worden naar wens op maat gemaakt en in één dag geplaatst.
 
 

Dit scheelt u een hoop tijd en ellende tijdens de verbouwing. Als u daar nog 
eens alle pluspunten van kunststofkozijnen bij optelt, dan hoeven wij u niet te 
vertellen wat de goedkoopste oplossing is. Eén mailtje, telefoontje of het 
sturen van de antwoordcoupon is voldoende.

Duurzame	oplossing	lange	termijn!

BETAALPLAN
 
 U	kent	het	wel.	U	heeft	uw	kunststofwens

enlijstje	klaar	voor	

verbouw-	of	renovatieplannen.	De	volgende	vraag	is	dan	

altijd:	“Wat	kost	het	allemaal	en	kan	ik	het	financieel	wel	op-

brengen?”.	Voor	iedereen	die	met	deze	vraag	worstelt	heeft	

KunststofBoulevard	het	unieke	KB	Lease	Concept	ontwikkeld.

In samenwerking met de bank wordt het totale project financieel 

in kaart gebracht. Aan de hand van de uitkomst wordt een voor u 

passend maandelijks bedrag uitgerekend. Zo kunt u optimaal 

profiteren van de hoogwaardige kunststofkozijnen voor een 

relatief laag maandbedrag. Hiermee zorgen wij ervoor dat al uw 

wensen uitkomen.  
 
Meer	weten?  
De adviseurs van KunststofBoulevard staan voor u klaar om al 

uw vragen te beantwoorden.

LEASE	CONCEPT

ZELF	RENOVEREN?
SPECIALE	KOZIJNEN
Wij maken vele soorten modellen 
kunststofkozijnen. Van getoogde 
klassieke ramen tot ronde, scheve 
nokkozijnen of kozijnen met door-
lopende stijlen in buitenhoeken. 
Bijna elk model en elke afmeting is 
door ons te produceren.

LUIKEN•ZONWERING

HORREN

De wederopstanding van blinden 
is een feit. Zonwerend en een 
sieraad voor uw woning.

Kunststof luiken kunnen worden 
uitgevoerd met verstelbare lamellen 
of een paneel al dan niet uitgevoerd 
met zandloper.

Onze inzethor wordt kant en klaar 
op maat geleverd en is geschikt voor 
vrijwel elk draaikiepraam. Zeer ge-
makkelijk te plaatsen en uit te nemen. 
Het bijzondere van de plissé hordeur 
is dat deze door het gevouwen gaas 
een fraaie dimensie geeft aan uw 
interieur en enigszins
zonwerend is.



 
 

MEER	INFO	OVER	
ONZE	PRODUCTEN?

DEALER:

Ga	naar	www.KunststofBoulevard.nl	
en vraag extra informatie aan of maak een 

afspraak bij u thuis of in één van onze showrooms!

ALLES	UIT	EIGEN	FABRIEK
KunststofBoulevard staat voor topkwaliteit en een optimale service 
en werkt met hooggekwalificeerde A-merken. Al meer dan 25 jaar 
produceren wij de meest duurzame producten in kunststof en alu- 
minium. In onze eigen fabriek zijn we dagelijks bezig met produceren 
en innoveren om meer luxe en comfort toe te voegen aan uw woning 
en leefgenot. 

De kunststof en aluminium producten van KunststofBoulevard gaan een 
leven lang mee en zijn onderhoudsarm. Wij staan u te woord met kennis 
van zaken en bieden u graag een vakbekwaam antwoord op al uw wen- 
sen en vragen. In onze showroom laten wij u graag alle mogelijke opties 
zien en beleven.  
 
U bent van harte uitgenodigd.

 
 

VOOR DE DOE-HET-ZELVER


