
INSPIRATIEBOEK

Laat u inspireren op het gebied van kunst-

stof kozijnen. Er is zoveel mogelijk qua stijl, 

kleur, structuur en vorm. En er zijn evenzo-

veel opties. Denk aan shutters, jaloezieën 

tussen dubbel glas en glas in lood. 

Kijk binnen in de mooiste huizen met 

Weru ramen en deuren.
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KUNSTSTOF KOZIJNEN EN DEUREN



TOELICHTING
AFGEBEELDE 
KOZIJNEN

Hier geven we een korte toelichting van de 

type Weru kozijnen en/of deuren die u op 

de foto’s ziet in dit INSPIRATIEBOEK. Voor 

exacte specificaties kunt u uw 
Weru-vakbedrijf raadplegen.
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Kozijntypen:

Castello Trado

Alternatief voor ‘n Hollands houten

kozijn. Raam zit verdiept in het

kozijn.

Castello Realto

Alternatief voor nostalgisch       

schuifraam. Raam zit verdiept in 

het kozijn.

Voordeur type:

AVIDA Trado met verdiept kozijn.

Buitenkruk:

S053oz-messing, lengte 245 mm.

Roeden (nr. 7):

Tussen én buiten op het glas.
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Kozijntype:

Castello Trado

Alternatief voor ‘n Hollands houten

kozijn. Raam zit verdiept in het

kozijn.

Voordeur type:

AVIDA Trado met verdiept kozijn.

Buitenkruk:

G102sf-edelstaal, lengte 600 mm.

Binnenkruk: 

Standaard model, RVS.            
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Kozijntype:

Castello

Vlak kozijn dat bij iedere woning

past.
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Kozijntype:

Castello Trado

Alternatief voor ‘n Hollands houten

kozijn. Raam zit verdiept in het

kozijn. Inclusief draaikiepraam met

aan de binnenzijde een afsluitbare

greep.
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Kozijntype:

Castello

Vlak kozijn dat bij iedere woning

past. Standaard aangeboden in wit

(RAL 9016). Bijzonder is hier de   

keuze voor de kleur donkerbruin

houtstructuur aan zowel de binnen

als buitenzijde.
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Kozijntype:

Castello

Vlak kozijn dat bij iedere woning

past.
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Type hefschuifpui:

Afino-tec
Creëert licht en ruimte in uw        

woning. Past bij iedere woning.
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Type hefschuifpui:

Afino-tec
Creëert licht en ruimte in uw       

woning. Past bij iedere woning.

Draaigreep:

Standaard aluminium uitvoering.

Afdichting:

Mohair afdichtingsband.
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Kozijntype:

Castello Trado

Alternatief voor ‘n Hollands houten

kozijn. Raam zit verdiept in het

kozijn. Bijzonder is de integratie

van echt glas in lood in de kozijnen. 

Voordeur type:

AVIDA Trado met verdiept kozijn.

Kleur groen aan buitenzijde: 

Dennengroen houtstructuur.
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Kozijntype:

Castello Trado

Alternatief voor ‘n Hollands houten 

kozijn. Raam zit verdiept in het 

kozijn. Door de integratie van 

stijlen en dorpels bereiken we 

verrassende effecten in de 
vormgeving.

Voordeur type:

AVIDA Trado met verdiept kozijn.

Greep voordeur:

G103-sf edelstaal, lengte 1000 mm.

Achterdeur type:

Naar buiten draaiende balkon deur 

van het type Castello Trado.
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Kozijntype:

Castello

Vlak kozijn dat bij iedere woning 

past. Hier met jaloezieën tussen 

dubbel glas. En het draaikiepraam 

met een slot in de raamkruk. 
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Kozijntype:

Castello

Vlak kozijn dat bij iedere woning 

past. Inclusief Secur alarm.

 

Voordeur type:

Eenzijdig vleugeloverdekkend.

Buitengreep
G104gf-edelstaal, lengte 1500 mm.
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Kozijntype:

Castello Trado in 102 huizen        
(project)
Alternatief voor ‘n Hollands houten

kozijn. Het unieke verdiept profiel
van Weru wordt gewaardeerd door

welstandscommissies. Door de 

optionele rechte houtlook is dit    

kozijn niet van een houten kozijn te 

onderscheiden.
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Kozijntype:

Castello in bedrijfspand
Vlak kozijn dat bij iedere woning of 

bedrijfspand past. Standaard aan-

geboden in wit (RAL 9016). 

Bijzonder is hier de keuze voor 

2 tinten grijs. Buiten lichtgrijs en 

binnen donkergrijs met 

houtstructuur.

INSPIRATIEBOEK

Dit is een uitgave van: 

Weru Nederland B.V.

Hooge Zijde 19

5626 DC Eindhoven

Telefoon: 040 - 2622162

E-mail: info@weru.nl

Voor vrijblijvend advies en/of een offerte 
verwijzen we naar onze Weru-vakbedrijven. 

Kijk hiervoor op:

www.weru.nl/vind-een-weru-vakbedrijf/

INFORMATIE 

ONDER 

VOORBEHOUD

Dit INSPIRATIEBOEK is door Weru zeer 

zorgvuldig samengesteld. Alle informatie in 

dit boek is echter onder voorbehoud van 

druk- en/of typfouten. Er kunnen geen 

rechten aan worden ontleend. 

De informatie geldt alleen ter indicatie en is 

altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
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NOSTALGIE 
KLAAR VOOR
DE TOEKOMST
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Kom 

binnen en 

laat u

verrassen 

Creëer 
licht & 

ruimte in 
huis
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HET HELE 
HUIS MET 
WERU 
RAMEN EN 
DEUREN
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UITBLINKER 
IN 

EENVOUD
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DRAAIKIEPRAAM
VENTILATIE &     
VEILIGHEID

Draaikiepramen kunnen 

helemaal open of op een kier 

(in de kiepstand). Wist u dat 

we een draaikiepraam kunnen 

leveren met een slot in de 

raamkruk?
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VOOR IETS 
ANDERS 
DAN WIT

DURF TE 
KIEZEN
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KUNST
(STOF)
KOZIJNEN
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BE                
INSPIRED
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HEFSCHUIF-
PUI

ONBEGRENSDE
MOGELIJKHEDEN

LICHT & 
RUIMTE
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HOUD       
INSECTEN 
BUITEN:
PLISSÉHOR
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Nostalgie 
van buiten
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VERRASSENDE
COMBINATIE
Een nostalgische gevel, kunststof kozijnen, 

glas in lood ramen, witte shutters en een 

modern interieur. 

Hier ziet u hoe de combinatie van heel      

verschillende stijlen toch een geheel vormt.

Modern 
van binnen
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STRAK & 
MODERN

UW 
WOON-
STIJL?
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MOOI BINNEN & 
BUITEN

Dit vlakke en strakke design kozijn staat 

mooi bij bijna iedere woning. Met dit type 

kozijn kiest u bovendien voor absoluut top-

comfort!
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WORDT 
BUITEN

BINNEN
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 Jaloezieën 
tussen 

dubbel glas

38



39



40

VOOR-
DEUR
VISITE- 
KAARTJE
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BUITENGEWOON
UITZICHT
Met kunststof tuindeuren betrekt u uw tuin 

optimaal bij uw woning. Bovendien krijgt 

u dankzij deze deuren meer licht in huis. U 

bepaalt zelf hoe uw buitendeur eruitziet.
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VEILIG SLAPEN
WERU SECUR 
ALARM
Weru beveiligde ramen hebben een        

elektronische eenheid in de raamvleugel, 

onder de handgreep. Deze ‘controleert’ 

automatisch het raam zonder dat de 

gebruiker een besturingseenheid hoeft te 

programmeren of een pincode hoeft te   

onthouden.
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102 WONINGEN 
COMFORTABELER, 
VEILIGER EN 
ENERGIEZUINIGER

De Gerard van Wermweg ligt in Maastricht 

in de buurt Mariaberg. Weru monteerde er 

nieuwe kozijnen voorzien van HR++ glas.
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VOORKEUR VAN 
WELSTANDS-      
COMMISSIES
Het unieke verdiept profiel van Weru wordt 
gewaardeerd door welstandscommissies.

Ons kozijntype Castello krijgt vaak de 

voorkeur bij renovaties in wijken uit de 

jaren ‘50, ‘60 en ‘70. Door de specifieke 
vormgeving, het verdiept profiel en 
de optionele rechte houtlook is dit kozijn 

nauwelijks van een houten kozijn te onder-

scheiden.

49



WERU 
KOZIJNEN 
IN UW 
BEDRIJFS-
PAND
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WOONWENSEN 
WAARMAKEN

Wenst u een unieke raampartij, een bijzondere 

voordeur of een drempelloze overgang van uw 

huis naar uw tuin? 

Weet dat nagenoeg alles mogelijk is met Weru 

ramen en deuren. Onze vakbedrijven staan voor 

u klaar! Zij denken mee en maken uw woonwens 

werkelijkheid!

Dit is een uitgave van: Weru Nederland  B.V.
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