
ALUMINIUM SCHUIFWANDEN

RAAMDECORATIE

Aluminium schuifwanden zijn de beste oplossing 
voor in uw achtergevel. Met aluminium kozijnen 
heeft u zeer weinig profiel in het zicht, waardoor u 
zoveel mogelijk licht opbrengst heeft in uw woonka-
mer. Aangezien u bij ons kunt kiezen voor verschil-
lende ontwerpen en kleuren van de aluminiumprofie-
len, past uw glazen schuifwand precies bij de rest 
van uw huis. Wij geven u advies en kunnen u uitge-
breid vertellen over onze verschillende producten.
De aluminium schuifwanden nemen zeer weinig 
ruimte in beslag, hierdoor heeft u de mogelijkheid 
om uw terras of tuinstoelen dicht tegen de pui te 
zetten. Met naar buiten draaiende tuindeuren heeft u 
altijd last van de draaicirkel van de deuren. 
Het schuifsysteem zorgt ervoor dat u de deuren 
eenvoudig en snel open kunt zetten. Onze alumi-
nium schuifwanden zijn tevens voorzien van in-
braakvertragend en isolerend glas. Een aluminium 
schuifwand is dus niet alleen mooi, maar biedt veel 
gemak, comfort en veiligheid.

Melkweg 188, 9602 JM Hoogezand

Tel.: 0598 - 744 243
info@superkozijnen.nl, www.superkozijnen.eu

Wij werken voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Neem vrijblijvend contact op:

www.superkozijnen.euOnderdeel van de 
Sales Consulations Europa groep.

Uw partner 
voor kunststof kozijnen, 

kunststof deuren, 
kunststof schuifpuien, 

aluminium schuifwanden
 en raamdecoratie.

Rolluiken & screens



VOOR- EN ACHTER DEUREN
Deuren geven toegang tot de woning 
en zeker bij veelvuldig gebruik is een 
goede kwaliteit daarom belangrijk, 
zodat deze jarenlang goed functioneert. 
Minstens zo belangrijk is dat deze 
voldoen aan Politie Keurmerk Veilig 
Wonen® om er voor te zorgen dat 
uw woning ontoegankelijk wordt voor 
ongewenste bezoekers. 

KIES DE DEUR DIE BIJ U PAST
In een woning of gebouw heeft iedere 
deur zijn eigen functie. De entree van uw 
woning, toegang tot het terras of balkon, 
maar ook bijvoorbeeld als 
afsluiting van uw garage. Wat voor deur u 
ook zoekt bij ons maakt u de juiste keuze 
en dit zal uw woonplezier 
vergroten. 

Schuifpuien zijn 
ruimtebesparend. 
In sommige gevallen biedt het 
plaatsen van een schuifpui 
praktische voordelen ten 
opzichte van tuindeuren. De 
deuren van een schuifpui 
nemen namelijk geen ruimte in 
op het terras of in de kamer. 
Maar misschien vindt u dit geen 
probleem en kiest u toch liever 
voor kunststof tuindeuren. 
Super Kozijnen adviseert u 
graag bij het maken van de 
afweging en helpt u bij de 
ruime keuze aan schuifpuien.
Bij kunststof schuifpuien is 
het hinderlijk opendraaien van 
een deur waar de ruimte toch 
al beperkt is, niet meer aan de 
orde.

De kunststof kozijnen van Super Kozijnen 
passen in elk type huis. Of het nu gaat om een 
oude of nieuwe woning, voor elk woningtype 
hebben wij het juiste kunststof kozijn in huis.
Super Kozijnen levert kwaliteit op maat. 
Wij helpen U met een keus maken uit het 
overweldigende aanbod van mogelijkheden, 
waardoor er voor iedere situatie een passende 
uitvoering te vinden is. In standaard wit of créme 
(of juist een van de vele kleuren) en altijd op 
maat gemaakt.
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Onderhoudsvrij, duurzaam en uitstekende isolatie 
op het gebied van warmte en geluid

Veiligheid is 
te koop


