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Verweij Houttechniek,
dé slimme systeempartner
in duurzame ramen, deuren, 
kozijnen en prefab producten.
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Verweij Houttechniek,
dé slimme systeempartner.

Verweij Houttechniek is dé slimme systeem-

partner voor de zakelijke markt als het om 

duurzame ramen, deuren, (intrek)kozijnen en 

prefab producten gaat. Want we produceren 

niet alleen. We meten in, ontwerpen en 

monteren ook voor u.

Door Resultaatgericht Samenwerken (RGS) 

sluiten uw en onze terminologieën, proces-

modellen en stappenplannen naadloos 

op elkaar aan. Zo haalt u meer voordeel 

uit uw project. 

Familiebedrijf
sinds 1884.
Hofleverancier. 
NL-product.

TCO-proof.
RGS-garantie.

Uw partner,
één loket.

Gecertificeerd.
Duurzaam.
Milieubewust.

Verweij Houttechniek



Verweij denkt graag met u mee over uw project.
Dit levert u naast gemak directe voordelen op:
- Er wordt efficiënter gewerkt.
- U profiteert van de laagste exploitatiekosten (TCO).
- De overlast voor de bewoners is minimaal.
- U kiest voor een duurzaam product.

Start Resultaat gerichte 
Samen werking en samen-
stellen  projectteam
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Monteren kant-en-klare 
nieuwe gevelelementen

Voorbereiding productie

5Start productie

Goedgekeurd 
voor  verzending

3
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Inmeten op locatie

Transport
Demonteren en afvoeren 
oude gevelelementen

2

Ontwerp-/ontwikkelfase

Verweij Houttechniek,
een 10 voor teamwork

Klanttevreden - 
heidsmeting

10

Verweij Houttechniek
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Verweij denkt graag met u mee over uw project.
Dit levert u - naast gemak - directe voordelen op:
•  Er wordt efficiënter gewerkt.
•  U profiteert van de laagste exploitatiekosten (TCO).
•  De overlast voor de bewoners is minimaal.
•  U kiest voor een duurzaam product.
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Specials
Honderd jaar innovatie

Lamikon LongLife
Honderd procent duurzaam

Prefab
Honderdenéén mogelijkheden

Columbus
Honderd procent betrouwbaar

Vier slimme productgroepen, 
speciaal voor uw project.

Producten van Verweij Houttechniek 
voldoen aan de hoogste kwaliteit.

Met ruim 130 jaar ervaring in de branche 

van vastgoedonderhoud hebben we 

de ideale mix van kwaliteit en maatwerk 

bereikt in ontwerpen, inmeten, produceren 

en monteren. Dit heeft geresulteerd in vier 

slimme productgroepen, speciaal voor 

uw project.

De producten van Verweij beschikken 

over alle hedendaagse keurmerken en 

overstijgen de in Nederland standaard 

geldende garanties (tot wel 15 jaar).

Zo bent u verzekerd van het meest 

optimale eindresultaat.

Verweij Houttechniek
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Minimale overlast bewoner.
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Columbus

Honderd procent 
betrouwbaar 
met Columbus ramen, 
deuren en (intrek)kozijnen.
Als uw systeempartner kunnen we een vervangingsproject geheel uit uw  
handen nemen. Van het maken van inmeetafspraken tot en met het monteren 
van bijvoorbeeld het intrekkozijn.  

De productie vindt plaats door ervaren vakmensen in onze milieuvriendelijke 
fabriek met de nieuwste computergestuurde machines en spuitrobots.
De Columbus maatwerkcollectie wordt gemaakt van 100% duurzaam 
geproduceerd hardhout en heeft als belangrijkste eigenschap: betrouwbaar.

•  Onderhoudsarm
•  Vrijheid in detaillering en uitvoering
•  Minimale overlast bewoner
•  Pasmaat geproduceerd
•  Beglaasd en afgelakt geleverd
•  Hoge vormstabiliteit
•  10 jaar garantie
•  Significante verbetering Energie-Index (EI)
•  Ook met triple glas verkrijgbaar

•  Onderhoudsarm
•  Vrijheid in detaillering en uitvoering
•  Minimale overlast bewoner
•  Pasmaat geproduceerd
•  Beglaasd en afgelakt geleverd
•  Hoge vormstabiliteit
•  10 jaar garantie
•  Significante verbetering Energie-Index (EI)
•  Ook met triple glas verkrijgbaar

Ramen

Deuren

Kozijnen

•  Onderhoudsarm
•  Vrijheid in detaillering en uitvoering
•  Minimale overlast bewoner
•  Pasmaat geproduceerd
•  Beglaasd en afgelakt geleverd
•  Hoge vormstabiliteit
•  10 jaar garantie
•  Significante verbetering Energie-Index (EI)
•  Ook met triple glas verkrijgbaar
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•  Hergebruik bestaand houten kozijn
•  Verhoging wooncomfort en veiligheid
•  Onderhoudsarm
•  Vrijheid in detaillering en uitvoering
•  Minimale overlast bewoner
•  Pasmaat geproduceerd
•  Beglaasd en afgelakt geleverd
•  Hoge vormstabiliteit
•  10 jaar garantie
•  Significante verbetering Energie-Index (EI)
•  Ook met triple glas verkrijgbaar

Intrekkozijnen

Dé oplossing bij condenserende 

en slecht sluitende aluminium en 

kunststof schuiframen. Ook toepas-

baar bij het vervangen van 

monumentale schuiframen!

Ook als EPA-deur 

verkrijgbaar met 

U-waarde 2,0

Ontdek alle mogelijkheden! verweij-ht.nl/deurselector
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Lamikon LongLife

Honderd procent 
duurzaam met Lamikon 
LongLife ramen, deuren 
en (intrek)kozijnen.
De energiebesparende producten van de Lamikon LongLife collectie zijn een 
echte innovatie. Deze collectie biedt u een slimme bandbreedte als het gaat 
om het maken van de juiste keuze, passend bij uw (energetische) ambitie en budget. 
In combinatie met de lage onderhoudskosten en 15 jaar garantie is Lamikon 
LongLife dé perfecte oplossing voor uw renovatie- en nieuwbouwprojecten. 
De Lamikon collectie maken we van 100% duurzaam geproduceerd naaldhout in 
combinatie met Woodstone afdekprofielen en gepatenteerde flexibele epoxy-
verbindingen. Lamikon LongLife heeft als belangrijkste eigenschap: duurzaam.

•  Hergebruik bestaand houten kozijn
•  Verhoging wooncomfort en veiligheid
•  Gegarandeerde laagste onderhoudskosten
•  Vrijheid in detaillering en uitvoering
•  Minimale overlast bewoner
•  Pasmaat geproduceerd
•  Beglaasd en afgelakt geleverd
•  Hoge vormstabiliteit
•  Hoge isolatiewaarde
•  Hoge glansgraad aflaksysteem
•  15 jaar garantie
•  Ook met triple glas verkrijgbaar

•  Gegarandeerde laagste onderhoudskosten
•  Vrijheid in detaillering en uitvoering
•  Minimale overlast bewoner
•  Pasmaat geproduceerd
•  Beglaasd en afgelakt geleverd
•  Hoge vormstabiliteit
•  Hoge isolatiewaarde
•  Hoge glansgraad aflaksysteem
•  15 jaar garantie
•  Ook met triple glas verkrijgbaar
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•  Gegarandeerde laagste onderhoudskosten
•  Vrijheid in detaillering en uitvoering
•  Minimale overlast bewoner
•  Pasmaat geproduceerd
•  Beglaasd en afgelakt geleverd
•  Hoge vormstabiliteit
•  Hoge isolatiewaarde
•  Hoge glansgraad aflaksysteem
•  15 jaar garantie
•  Ook met triple glas verkrijgbaar

Deuren

Kozijnen

Intrekkozijnen

•  Gegarandeerde laagste onderhoudskosten
•  Vrijheid in detaillering en uitvoering
•  Minimale overlast bewoner
•  Pasmaat geproduceerd
•  Beglaasd en afgelakt geleverd
•  Hoge vormstabiliteit
•  Hoge isolatiewaarde
•  Hoge glansgraad aflaksysteem
•  15 jaar garantie
•  Ook met triple glas verkrijgbaar

    Lage U-waarden, keuze uit: Lamikon LongLife  1,39 Lamikon LongLife+  1,03 Lamikon LongLife++  0,79

Dé oplossing bij condenserende 

en slecht sluitende aluminium en 

kunststof schuiframen. Ook toepas-

baar bij het vervangen van 

monumentale schuiframen!

Gecertificeerd 

Passiefkozijn

Ramen

Ook als EPA-deur 

verkrijgbaar met 

U-waarde 2,0

Ontdek alle mogelijkheden! verweij-ht.nl/deurselector

DUBOkeur-
gecertificeerd 

en BCRG-
geregistreerd
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Prefab

Honderdenéén mogelijk-
heden met duurzame  
prefab hsb-wanden,  
dakkapellen en bergingen.
Als logische aanvulling op onze innovatieve ramen, deuren en kozijnen leveren 
we uit eigen fabriek prefab producten. U doorloopt met slechts één ervaren 
systeempartner uw hele nieuwbouw- of renovatieproject. 

De prefab productie stemmen we af op uw terminologieën, procesmodellen 
en stappenplannen. Zo komen we tot de belangrijkste eigenschap van prefab: 
voorspelbaar resultaat.

•  Vakkundige detailleringen
•  Onderhoudsarm
•  Plug and play
•  Minimale overlast bewoner
•  Optimale doorlooptijd bouwplaats
•  Geconditioneerd productieproces
•  Keuzevrijheid in uitvoering

Bergingen
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•  Vakkundige detailleringen
•  Onderhoudsarm
•  Plug and play
•  Minimale overlast bewoner
•  Optimale doorlooptijd bouwplaats
•  Geconditioneerd productieproces
•  Significante verbetering Energie-Index (EI)

Dakkapellen

•  Vakkundige detailleringen
•  Onderhoudsarm
•  Plug and play
•  Minimale overlast bewoner
•  Optimale doorlooptijd bouwplaats
•  Geconditioneerd productieproces
•  Significante verbetering Energie-Index (EI)

Hsb-wanden

Ook als 

HippeBerging 

verkrijgbaar*
* Buitenzijde bekleed met duurzaam kurk 
in kleur naar keuze.
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Specials

Honderd jaar innovatie 
in restauratie met Specials.

Vijf generaties Verweij staan voor meer dan honderd jaar ervaring en 
technische innovatie. Dat stelt ons in staat om restauraties, met behoud 
van de originele details, constant naar een hoger niveau te tillen. 
Het eindproduct voldoet aan de kwaliteitseisen van deze tijd en is 
in overeenstemming met de wensen van de opdrachtgever. 
Het belangrijkste kenmerk van Specials is: restauratie zonder compromis.

•  Behoud historische details
•  Voldoet aan de huidige 
  kwaliteitseisen
•  Volgens de laatste technieken 
  geproduceerd
•  Restauratie zonder compromis

Specials
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Verweij Houttechniek Drachten
A De Giek 22 • 9206 AT  Drachten.       
T 0348 - 688 282 • E info@verweij-ht.nl
W www.verweij-ht.nl

Benut het voordeel van 
Verweij Houttechniek,
dé slimme systeempartner
in duurzame ramen, deuren, 
kozijnen en prefab producten.

Verweij Houttechniek Woerden
A Barwoutswaarder 97 • 3449 HL Woerden         
T 0348 - 688 282 • E info@verweij-ht.nl
W www.verweij-ht.nl

Drachten

Woerden


