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LEVERING EN MONTAGE VAN
• Kozijnen

• Deuren

• Schuifpuien

• Hang en sluitwerk

• Dakkapellen

• Dakramen

• Gevelbekleding

• Dakgoten

• Windveren

met 10 jaar garantie

• Screens

• Rolluiken

met 5 jaar garantie

• Inzethorren

• Plissé horren

• Raamdecoraties

met 2 jaar garantie

PLUSPUNTEN VAN ONZE KOZIJNEN

• Een hoge kwaliteit op gebied van 

thermische en akoestische isolatie

• Statische stabiliteit

• Vele jaren onderhoudsarm

• Voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen

• Lange levensduur

• Milieuvriendelijk

®

SKG

WWW.HKB-GIETEN.NL

De ideale update
voor elke woning

ONZE WERKWIJZE
Nadat u contact heeft opgenomen met HKB Hoving Kunststofbouw maken wij een afspraak

om bij u thuis langs te komen. Omdat iedere situatie weer anders is, bekijken wij de situatie

ter plaatse en verrichten wij meteen alle benodigde metingen. Door onze nauwkeurige

werkwijze kunnen wij vervolgens een uitvoerige en eerlijke offerte uitbrengen, zodat u later

niet tegen onvoorziene kosten aan loopt.

Gaat u akkoord met onze offerte? Dan maken wij een planning én garanderen we een 

snelle levering en de juiste prijs-kwaliteitverhouding. Het monteren van onze producten is 

specialistisch werk. HKB Hoving Kunststofbouw heeft eigen monteurs die voor u alle werk-

zaamheden verrichten. Onze monteurs zijn ervaren specialisten op hun vakgebied en dragen

zorg voor een goede oplevering. Dankzij de doordachte logistieke werkwijze én de juiste 

fabrikanten garanderen we een snelle levering van kwaliteitsproducten.

Ook voor servicewerkzaamheden heeft HKB Hoving Kunststofbouw een eigen 

servicedienst. Wanneer het gaat om specifieke zaken staan wij gelijk voor u klaar. 

SCREENS
Wij leveren uitsluitend ZIPX windvast screen, uitsluitend elektrisch bediend, tot een

maximale breedte van 6 meter, in vele verschillende kleuren en designs..

ROLLUIKEN
Wij leveren inbouw en voorzetrolluiken in vele designs, kleuren en afmetingen.

RAAMDECORATIES
In verschillende designs en uitvoeringen.

ONZE PLUSPUNTE
N
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Hoge isolatiewaardes
& onderhoudsarm



KOZIJNEN
HKB Hoving Kunststofbouw levert en plaatst uitsluitend kwalitatief hoogwaardige raam- en 

deursystemen. U kunt kiezen uit een breed assortiment profielen die door een slim ontwerp 

voldoen aan alle eisen waaraan een hedendaags raamsysteem

moet voldoen. Standaard leveren wij 28 mm HR++ glas bij onze

kozijnen. Uiteraard is het ook mogelijk 44 mm veiligheidsglas, 

driedubbel glas en/of glas met luxaflex bij u te plaatsen.

De ramen en deuren van HKB Hoving Kunststofbouw zijn

standaard 82 mm dik en de kozijnen 116 mm. Hierdoor bieden

onze producten u optimale thermische en akoestische isolatie.

Aan de buitenzijde van de raam- en deursystemen plaatst

HKB Hoving Kunststofbouw standaard grijze glasrubbers,

zodat streepvorming wordt voorkomen. Het resultaat is een

mooi aansluitend geheel. Ook houdt u na plaatsing van kozijnen

door HKB Hoving Kunststofbouw geen houten plint over die nog

geschilderd moet worden. Wij werken namelijk de gehele

binnenzijde af met kunststof en bovendien komt de kleur van de

binnenzijde van het kozijn bij ons altijd overeen met de afwerking

hiervan. Eventuele inzethorren plaatsen wij in dezelfde kleur als de draaikiep ramen.

Wij hebben naast de gladde uitvoering ook houtnerfstructuur voor binnen en buiten. 
Tweekleurig is geen meerprijs.

Geef uw huis
persoonlijkheid

SCHUIFPUIEN
HKB Hoving Kunststofbouw levert en plaatst uitsluitend de betere hefschuifraamsystemen.

Deze worden gezien als de ‘max’ van de schuifsystemen. Door de grote dimensies van

profielen zijn grote en stabiele hefschuiframen te maken die makkelijk te openen zijn.

HKB Hoving Kunststofbouw levert standaard veiligheidglas binnen en buiten. Het fabrikaat is

uitgekiend zodat we korte levertijden kunnen hanteren. 

Persoonlijke wensen
HKB hefschuifdeuren zijn leverbaar in nagenoeg onbeperkte afmetingen. Op maat gemaakt 

in zowel twee-, drie-, als vierdelige versies, leverbaar in diverse schuifrichtingen. Naar wens 

kan het systeem zowel van binnen als van buiten geopend en gesloten worden. Eventuele 

Plissé horren zijn bovendien in dezelfde kleur leverbaar.

DAKKAPELLEN:
NIEUW EN RENOVATIE
Nieuwe dakkapellen van HKB Hoving Kunststofbouw worden in de werkplaats voorbereid en 

traditioneel opgebouwd. De renovatie van dakkapellen bestaat bij ons uit het bekleden met 

onderhoudsvrije gevelbekleding.

Wij vervangen de aangetaste of verrotte

onderdorpel en/of plaatsen een geheel

nieuw kozijnelement. Voordeel van

renovatie is dat de binnenplafonds blijven

bestaan en renovatie natuurlijk goedkoper

is dan vervanging. HKB Hoving Kunststofbouw

maakt bij haar renovatiewerkzaamheden altijd

gebruik van nieuw lood. De buitenkant van uw

dakkapel zal er weer als nieuw uitzien.

DAKRAMEN
HKB Hoving Kunststofbouw levert en monteert

ook kunststof dakramen. Deze kunnen worden

voorzien van verduisteringsrolgordijnen en/of

buitenzonwering.

GEVEL-
BEKLEDING
HKB Hoving Kunststofbouw werkt uitsluitend met

kwalitatief hoogwaardige gevelproducten 

namelijk Keralit. Dit is een onderhoudsarm en duurzaam gevel- en dakrandsysteem dat

geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie. Omdat Keralit ongevoelig is voor weers-

invloeden blijft het er jarenlang mooi uitzien. Hierdoor hoeft u nooit meer te schilderen en

kunt u genieten van een strak afgewerkte woning.

DAKGOTEN EN WINDVEREN
Wij leveren dakgoten in een lengte van 17 meter uit 1 stuk in verschillende modellen van

recht tot klassiek en met nostalgische klossen. Windveren leveren wij uit 1 stuk van 9 meter.

DEUREN
HKB Hoving Kunststofbouw levert en

plaatst kunststof voordeurpanelen van

verschillende merken, in vele stijlen.

Tijdloos, van modern tot klassiek.

Bovendien zijn de voordeurpanelen

vriendelijk in het onderhoud.

Onder alle deuren zitten standaard

zwarte onderdorpels voor een lage

opstap en werken wij standaard

met een 1-sleutelsysteem.

In onze showroom staan minimaal 24 modellen (voor)deurpanelen opgesteld.

Alle stijlen mogelijk
 van

klassiek tot tijdloos
 en

van modern tot nos
talgisch. 

Informeer naar

de mogelijkheden!


