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WELKOM
Aarnink Kunststof Ramenfabriek heet
u van harte welkom in de wereld van
kunststof kwaliteitsproducten. Wij staan
aan de basis van de ontwikkeling en
verwerking van kunststof onderdelen
voor de Nederlandse bouw. Het bedrijf
is uitgegroeid van een eenvoudige
pionier tot één van de modernste
high tech kunststof kozijnenverwerkers
van Europa. Met ons totaalprogramma
‘Van produceren tot afmonteren’ en

SOFTLINE 82 AD

SOFTLINE 82 NL

SOFTLINE 82 RETRO

SOFTLINE 82 COMBI

ruim 110 medewerkers staan wij altijd
voor u klaar.
Omdat Aarnink door het succes van
het totaalprogramma ‘Van produceren
tot afmonteren’ al een geweldige groei
heeft doorgemaakt, willen we niet
nalaten u van onze ervaringen op een
eerlijke wijze op de hoogte te stellen.

VEKA PROFIELEN

SOFTLINE 82 AD

» Vlak profiel, niet mogelijk in HVL

SOFTLINE 82 NL

» Verdiept profiel

» 10 jaar garantie op profielen en glas

SOFTLINE 82 RETRO

» Verdiept profiel

» Goede prijs/kwaliteitverhouding

SOFTLINE 82 COMBI

» Verdiept profiel, standaard HVL

UW VOORDELEN

Wit (RAL9016)

Crème (RAL 9001)

» Diverse toepassingsmogelijkheden
» Duurzaam en onderhoudsarm
» Hoge isolatiewaarde
» Kleurvast

haakse las verbinding (HVL)

Onze kozijnprofielen zijn qua uiterlijk niet meer te onderscheiden van houten kozijnen. Na een
toetsing, over een periode van 25 jaar, zijn ze vele malen sterker en voordeliger gebleken. Ze kunnen
worden voorzien van de nieuwste opties, zoals een haakse las verbinding (HVL), zonder daarbij hun

» Milieuvriendelijk en 100% recyclebaar

eigen karakter te verliezen. Zo is het mogelijk om karakteristieke en architectonische stijlkenmerken

» Inbraakwerendheid SKG klasse 2

in te passen in zowel bestaande woningen als nieuwbouwprojecten.

» VKG gecertificeerd

Bij al onze toepassingen gebruiken wij Veka als basis profiel. Het Veka profiel is een A-klasse

» Energieneutraal

profiel en volledig recyclebaar. Onder het prettige uiterlijk van Veka kozijnen schuilt een minstens
zo belangrijk innerlijk. Dankzij de constructies met zeven kamers en stalen versterking zijn
de profielen in iedere toepassing bijzonder duurzaam, vormvast en onwrikbaar.
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NIEUWBOUW
Bij een nieuwbouwwoning komt veel kijken.

voor de toekomst. Door onze ruime ervaring en

ZIEN IS ERVAREN

De juiste profielkeuze moet worden gemaakt.

samenwerking met verschillende ondernemingen

Aarnink denkt graag met u mee. Dat kan bij u thuis of

Maar ook de keuze voor de indeling, het glas en

voldoen onze kozijnen aan alle laatste eisen.

in onze showroom. U kunt dan met eigen ogen zien

het uiterlijk van de kozijnen. Daarnaast zijn er

Onze kozijnen zijn energieneutraal. Ook leveren

hoe de fabricage van de op maat gemaakte kozijnen

verschillende opties voor de dagkantafwerking.

wij kozijnen in houten stelkozijnen, gemonteerd aan

gerealiseerd wordt. Al onze producten staan onder

Denk hierbij ook aan een kunststof afwerking.

het kozijn. Wij helpen u graag bij de juiste keuze.

continue kwaliteitscontrole, tot en met de plaatsing

Met kunststof kozijnen van Aarnink bent u klaar

bij u thuis door onze eindmontage.

Duco Twin, inbouw
screen voorzien van
ventilatierooster.
Weggewerkt achter
de gevel, eventueel
elektrisch bediend met
inbouwschakelaar.

Duco Top, ventilatierooster
weggewerkt in de gevel, van
buitenaf niet te zien. Dagkant
afwerking ook van kunststof in
gewenste kleur

Rolvent screen/
rolluik, inbouwscreen
of inbouwrolluik.
Weggewerkt achter
de gevel. Voorzien van
ventilatierooster met
een vaste maat.
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RENOVATIE

VENTILATIE EN ISOLATIE
Ventilatie en isolatie zijn van groot belang om

Als we het over ramen hebben, hebben we het

een aangenaam en gezond binnenklimaat

natuurlijk over glas. U kunt een keuze maken

Renovatie is totaal ontzorgen. Wij bieden u een

Voor elke woning is een oplossing. Niet iedere

te garanderen. De isolatiewaarde van onze

uit zonwerend isolatieglas, geluidswerend glas,

volledig pakket aan. Bij ons geen vooruitbetaling,

woning is hetzelfde en kent soms ongebruikelijke

kozijnprofielen is hoog, zowel voor warmte

veiligheidsglas, trippel glas met dubbele spouw

u betaalt pas na montage. We demonteren de

vormen. Of er nu sprake is van oude klassieke

als geluid. De kozijnen zijn opgebouwd uit

of zelfs ornament glas-in-lood. Uiteraard is het

oude kozijnen en voeren deze af. Dan plaatsen

stijlvormen of moderne aanpassingen, wij maken

meerdere kamers en voorzien van hoogwaardige

ook mogelijk om inliggende of opliggende roedes

we de nieuwe kozijnen en zorgen ervoor dat

alles voor u op maat.

dichtingen. Hierdoor sluiten onze ramen en

toe te passen in elke gewenste beglazing in de

alles, zowel binnen als buiten, netjes afgewerkt

deuren altijd hermetisch. Geen last dus van

gewenste kleur. De glasdikte is mogelijk van

wordt. Onze monteurs zijn VKG opgeleid, dit

tocht of hinderlijke geluiden en ook nog een

24-52 mm in kozijn, raam of deur.

geeft u nog meer zekerheid.

prettige besparing op uw stookkosten.

Voorbouwscreen

Voorbouwrolluik

www.aarnink.nl

DAKKAPELLEN
In ons grillige klimaat staan kozijnen bloot aan

Aarnink is niet alleen gespecialiseerd in

allerlei extreme weersinvloeden. Voor een kozijn

kunststof ramen, maar ook in alle soorten

van Aarnink is dat geen enkel probleem. Onze

deuren, dakkapellen, gevelbekleding,

kozijnen zijn bestand tegen weer en wind. Jaar

boeiborden, dakrandpanelen en (rol)luiken.

in jaar uit. Kostbare en tijdrovende schilders

Voor al deze producten staan wij garant als het

beurten behoren tot het verleden. Af en toe

gaat om duurzaamheid, schoonheid, kwaliteit

eenvoudig schoonmaken en uw kozijnen blijven

en onderhoudsvriendelijkheid.

fonkelnieuw!

UW VOORDELEN
» Montage in 1 dag

» 10 jaar garantie

» Volledig op maat

» Bewezen kwaliteit
Gevelbekleding, boeiborden en dakrandpanelen
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DEUREN

VOORDEUREN

De onderhoudsarme kunststof
deuren van Aarnink zijn gemaakt van
verhoogd slagvaste, weersbestendige
grondstoffen. Ze zien er niet alleen
mooi uit, maar zijn ook in veel kleuren
en uitvoeringen verkrijgbaar. De deuren
zijn zowel naar binnen- als naar buiten
draaiend leverbaar. Zo kunt u een
deur naar eigen ontwerp laten maken,
kiezen voor een deur met panelen
of een extra grote deur (conform het
bouwbesluit). Dat laatste is mogelijk
dankzij de extra staalversterkingen die

AARNINK 1

AARNINK 2

AARNINK 3

AARNINK 4

AARNINK 6

AARNINK 7

AARNINK 8

AARNINK 9

AARNINK 5

de deuren een unieke stijfheid geven.

VEILIGHEID
Dankzij de stalen versterkingen
in de profielconstructie, het zeer
professionele beslag en het hangen sluitwerk behoren onze deuren
tot de absolute top als het gaat
om beveiliging van uw woning.
Kerntrekbeveiliging en een inbouw
veiligheidsbeugel behoren bij ons ook
tot de mogelijkheden. In combinatie
met ons uitgebreide assortiment
veiligheidsglas wordt de allerhoogste
mate van inbraakwerendheid

NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN

gerealiseerd.

POLYTEC 2017-10

Opdekscharnier

Rond scharnier

ISOLDA 11

POLYTEC 6370-10

AARNINK 10
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TUINDEUREN,
HEFSCHUIFDEUREN &
DRAAI/KIEP DEUREN
Draai/kiep deuren

LUIKEN
Luiken zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

Tuindeuren

Zowel functioneel als blind bevestigen is mogelijk
bij onze luiken. Ze kunnen worden geleverd in exact
dezelfde kleuren als uw kozijnen. De invulling van
de luiken is door u zelf te bepalen.

Paneel

Louvre

Hefschuifdeur vierdelig

Getoogd

Schroot
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DORPELS
De stevige en stabiele deuren vallen
gemakkelijk in het slot en zorgen er mede

BESLAG

KLEUR BEKENNEN
Een voordeel van onze kozijnen is dat ze niet van kleur

BASIS BESLAG

verschieten. U heeft ze voor het uitkiezen: de prachtige
kleuren van warm traditioneel tot modern eigentijds.

voor dat ongenode gasten buiten blijven.

Als u een keuze moet maken uit onze uitgebreide waaier,

Dorpels zijn er zowel van kunststof,

krijgt u er kleur van.

aluminium als van DTS. DTS is een
kunststof met een hardsteen look.

Wit
RAL 9016

Aluminium
alleen voor Softline 82 AD

SIERBESLAG

Kunststof

732

737

2018

8005

8008

5018

Crème
RAL 9001

Bruin

Mahonie

Rustiek eiken

Mooreik

Golden oak

Notelaar

Siena rosso

Siena noce

Douglasie

Oregon

Winchester

Licht eiken

Bergpijnboom

Streepdouglasie

Wit gelijkend
RAL 9010

Crème wit
RAL 9001

Ivoor
RAL 1015

Zinkgeel
RAL 1018

Briljantblauw
RAL 5007

Staalblauw
RAL 5011

Kobaltblauw
RAL 5013

Monumentaal
groen

Smaragdgroen
RAL 6001

Mosgroen
RAL 6005

Dennengroen
RAL 6009

Blauwgroen
RAL 6004

Vuurrood
RAL 3002

Robijnrood
RAL 3003

Purperrood
RAL 3011

Wijnrood
RAL 3005

Zilvergrijs
RAL 7001

Lichtgrijs
RAL 7035

Agaatgrijs
RAL 7038

Papyruswit
RAL 9018

8008

8007

DTS
8018

8020

8030

BESLAGKLEUREN

GreenteQ
niet voor Softline 82 AD

NR3362

NR3357

736

RVS

Brons

Basaltgrijs

Antracietgrijs
RAL 7016

Grafiet

Messing

Bruin-zwart

Monumenten
blauw

Kleuren kunnen afwijken
van de werkelijkheid

Paderbornstraat 1 te Deventer
Op werkdagen zijn wij geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Of bel naar (0570) 67 66 00 voor een afspraak.
Volg ons op

