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Voor iedere stijl
in kunststof...

Showroom
ruim 250 m2.

... levert Smaling de perfecte oplossing.

Smaling
Smaling Deuren & Kozijnen heeft ruim 30 jaar ervaring met het
vervaardigen van binnendeuren, hardhouten buitendeuren,
garagedeuren, ramen, kozijnen, erkers en schuifpuien.
In de ruime showroom in Rhoon vindt u het gehele aanbod,
de keus is ruim, van modern tot klassiek.
Maatwerk/renovatie
Het leveren en plaatsen van maatwerk in kunststof kozijnen, deuren,
ramen, schuifpuien en renovatie van bijvoorbeeld dakkapellen behoort
tot de mogelijkheden bij Smaling Deuren.
Eigen ontwerp/monumentaal
Wij bieden u de mogelijkheid uw eigen ontwerp te laten vervaardigen.
Of heeft u bijvoorbeeld een monumentaal pand maar is de deur aan
vervanging toe, wij maken de deur graag voor u na.
Naast het ruime assortiment deuren en ramen leveren wij ook
bijpassende kozijnen, veiligheidssloten, hang- en sluitwerk, deurbeslag,
screens, dakkapellen en rolluiken.
Smaling montageteam
Het plaatsen van de producten en de daarbij behorende aanpassingen of
verbouwingen kunnen door ons eigen montageteam worden verzorgd.
Inmeten/productie
Alle producten worden voordat zij worden vervaardigd
door ons nauwkeurig ingemeten. Productie vindt plaats volgens de
geldende kwaliteitseisen en garantiebepalingen van VEKA
Garantie
Smaling Deuren en Kozijnen garandeert overeenkomstig de bepalingen
in de Algemene Leveringsvoorwaarden uitgegeven door VEKA, voor de
vastgestelde termijn, dat de hierna genoemde artikelen/onderdelen van
de levering geschikt zijn voor hun doel en voldoen aan alle in redelijkheid
te stellen eisen:
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Stof ter
overweging...

... over de eigenschappen
en kleuren van VEKA kunststof.

Warmteisolatie
Ramen en deuren vormen in elk huis belangrijke onderdelen van de
warmteisolatie. In combinatie met speciale isolerende beglazing, behaalt
u met hoogwaardige kunststof profielen voor deuren en kozijnen van
VEKA, dankzij de uitgekiende multikamertechnologie optimale resultaten.
Geluidsisolatie
Met profielsystemen van VEKA voor ramen en kozijnen keert de rust weer
terug in huis. Enerzijds omdat zij van huis uit al uitstekende
geluidsisolerende eigenschappen bezitten en anderzijds, omdat zij kunnen
worden uitgerust met speciale beglazingen,voor een nog effectievere
geluidsisolatie.
Duurzaamheid en onderhoud
VEKA profielen worden vervaardigd uit hoogwaardig pvc, de voortdurende
kwaliteitseisen waarborgen ook onder extreme weersomstandigheden
uitstekende bestendigheid tegen de weergesteldheden en veroudering.
VEKA raamsystemen zijn onderhoudsvriendelijk. Bovendien is schilderen
niet nodig, dit spaart op de lange termijn aanzienlijke kosten.
Kleuren
Met een omvangrijk programma aan kleuren en houten decors biedt VEKA
een individuele oplossing voor elke smaak. De gekleurde folies worden of
een- of tweezijdig aangebracht. Op die manier kunnen onze kleuren veelvoudig worden gecombineerd; zelfs verschillend voor binnen of buiten.
Het fabricageproces garandeert altijd gelijkmatige structuren en kleuren
en waarborgt een hoge weer- en kleurbestendigheid - ook bij extreme
zonnestraling of een agressief zeeklimaat.
Veiligheid
Profielen van VEKA zorgden al in de basisversie voor een hoge mate
aan veiligheid: Ze bestaan uit hoog slagvast materiaal en zijn rondom
voorzien van stalen versterkingen. Dit zorgt voor aanvullende stabiliteit.
VEKA heeft het SKG inbraakwerendheidscertificaat voor haar kozijnen
ramen en deuren.
Bovendien kunnen de profielen met speciale beglazing en hang- en
sluitwerk extra inbraak vertragend worden uitgerust.

Met het oog
op buiten...

... over de variaties in profielen.

Ramen en kozijnen
Ramen verbinden woonruimten met de buitenwereld – en zorgen
gelijktijdig voor een scheiding. Zij beschermen tegen wind en regen,
behouden in de winter de warmte in het huis en zorgen voor koeling in de
zomer. Gaat u een nieuwe woning bouwen of wilt u uw huidige woning
opknappen? Kies dan voor de kunststof ramen en kozijnen van Veka.
Hiermee haalt u kwaliteit en duurzaamheid in huis. leverbaar in alle
stijlen van oerhollands tot modern.

Vensterbanken
Leverbaar in diverse kleuren
en modellen tot 60,5 cm.
Krastvast, UV-bestendig en
ongevoelig voor vocht.

Raamdorpelstenen
Wij maken gebruik van raamdorpelelementen uit een stuk en gevulde
voegen, leverbaar in diverse kleuren.

Draaikiepramen
Gedurende het hele jaar zelf
bepalen hoe ver het raam open
gaat. De zomer- en winterstand in
de draaikiepramen maakt dit
mogelijk.

TOPLINE
Het VEKA systeem met het
markante design.
TOPLINE heeft met een zelfbewuste
lijn een nieuw tijdperk in het ontwerp
van VEKA kunststof ramen ingeluid.

Veilig en fraai
afgesloten...

... voorkom inbraak via kerntrekken
met dit veiligheidbeslag.

Voordeur
De voordeur is het creatieve middelpunt van elke gevel.
En bovendien wordt zij ook blootgesteld aan uitzonderlijke belastingen.
Zij moet een absoluut betrouwbare functie waarborgen,
tegen weersinvloeden beschermen en een hoge mate aan veiligheid
bieden. VEKA voordeursystemen zijn vanwege de buitengewone kwaliteit
van de profielen hierop optimaal voorbereid.
Veiligheid
De voordeuren beschikken over extra versterkingen en kunnen met een
driepuntsluiting, veiligheidsbeslag en beglazing inbraakwerend
worden uitgerust.
Iso-stone dorpels
Voor- en achterdeurkozijnen zijn voorzien van een extra stevige
iso-stone dorpel.
Mogelijkheden
Dankzij de unieke samenwerking met Veka kunnen wij veel producten die
wij in hout vervaardigen ook in kunststof leveren.

Geef het licht
de ruimte...

... door bv vaste ramen te vervangen door
een groot raam openslaande deuren of
een schuifpui. Het uitzagen van borstweringen behoort tot de mogelijkheden.

Hefschuifdeuren
Schuifdeuren halen de tuin, het terras of het balkon in het huis en zorgen
op die manier voor een royale ruimtelijke beleving van de woonruimte.
Een-, twee-, drie-, of vierdelige hefschuif- deuren zijn mogelijk,
of meerdere schuifdeuren, of in het midden twee van elkaar afschuivende
deuren.

Openslaande deuren
Openslaande deuren naar binnen of naar buiten opengaand zijn ook een
perfecte mogelijkheid om uw terras bij uw huis te betrekken.

Afdichtingssysteem
gegarandeerd tochtarm door middel van dichtingen in kozijn en raam en
deur omlopend. VEKA geeigende dichtingen.

De beste beveiliging tegen inbraak
VEKA biedt u kozijnsystemen die voorzien kunnen worden van het politie
keurmerk 'veilig wonen’ Mede dankzij de stalen versterking in de profielconstructie wordt de allerhoogste mate van inbraakwerendheid
gerealiseerd.

Onder
de pannen...

... zit meer ruimte dan u denkt.

Dakkapellen
Een dakkapel van kunststof heeft erg weinig onderhoud nodig.
Afgezien van een jaarlijkse schoonmaakbeurt heeft u er geen omkijken
naar en dat scheelt u een hoop tijd en geld. Daarnaast heeft het materiaal
een lange levensduur. Uw dakopbouw gaat dus lang mee en is daarom
een goede investering voor de toekomst. Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden en kosten. Na het inmeten wordt de dakkappel exact op
maat vervaardigd. Het plaatsen en afwerken van de Dakkappel gebeurt
veelal in een dag.
Renovatie
Als uw huidige dakopbouw nog in redelijk goede staat is, maar er wel een
aantal onderdelen aan vervanging toe zijn, dan kunt u voor dakkapel
renovatie kiezen.
Dit kan onder andere inhouden:
Het vervangen van het kozijn door een nieuw exemplaar van kunststof.
Het plaatsen van dubbel glas.
Het vervangen van de zijwangen en boeiborden door b.v. trespa of keralit.
Goede isolatie
Kunststof is een materiaal dat goed isoleert. Dit scheelt in uw stookkosten.

Mooi en
functioneel...

... voor vrijheid in uw huis.

Screens
Deze zonwering hangt vlak tegen de buitenkant van uw raam aan.
Hierdoor krijgt zonlicht geen kans om binnen te dringen.
Dit maakt screens tot één van de meest doeltreffende zonweringen,
verkrijgbaar in diverse kleuren, handbediend of met somfy motor.
www.verano.nl
Horren
Kies uit een ruim assortiment een hordeur voor schuifpui, openslaande
tuindeuren of raam. Elke type hor heeft unieke eigenschappen.
Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kiest u voor de innovatieve
plisséhordeur, de stijlvolle en voordelige rolhordeur of de solide vaste
hordeur. Welk type hor u ook kiest, alle hordeuren worden compleet
geleverd en zijn bij uitstek geschikt voor het weren van insecten.
www.unilux.nl
Rolluiken
Uw huis is dé plek waar u zich op uw gemak moet voelen. Rolluiken
zorgen voor veiligheid en privacy. Ze fungeren als een stevig pantser voor
uw raam. Bovendien hebben rolluiken een verduisterende,
geluidswerende en isolerende functie. In de zomer houden ze het lekker
koel binnenshuis en in de winter houden ze de kou buiten.
Hierdoor bespaart u energie.
www.verano.nl

