
Een leven lang
zorgeloos genieten



Van harte
welkom
Gaat u lekker zitten. Wellicht een cappuccino, witte thee of een wijntje erbij.  

Graag stellen we ons aan u voor. Alkuplus is de naam. Sinds 1990 zijn we 

gespecialiseerd in de fabricage en montage van kunststof kozijnen, deuren, 

schuifpuien, dakkapellen, gevelbekleding en bijbehorende accessoires en 

systemen. We zijn gefascineerd door de veelzijdigheid van kunststof.  

Dit materiaal blinkt namelijk uit in duurzaamheid en gebruiksgemak en laat 

zich in talloze elegante stijlen en kleuren vormgeven. En de ontwikkeling staat 

niet stil. Alkuplus werkt continu aan nieuwe technieken.  

Bladert u gerust even door dit inspiratieboek om een indruk van onze 

producten en toepassingen te krijgen. Mix en match naar hartenlust.  

Als u meer van Alkuplus wilt zien, dan kunt u onze belevingscenters of een 

erkende Alkuplus-dealer bij u in de buurt bezoeken. U kunt ook een afspraak 

maken met één van onze adviseurs. 

Wij wensen u veel woonsfeer toe.



Nederland kenmerkt zich door verscheidenheid in eenheid. 
Wonen wordt strak gepland om optimaal gebruik te kunnen 
maken van de beperkte ruimte. Tegelijkertijd zijn er maar 
weinig landen met zoveel variatie aan woningtypen.  
Wie ons land doorkruist, ontdekt monumentale boerderijen, 
watervilla’s, woonblokken in ontwerp van de Amsterdamse 
School, modernistische bungalows en maisonnettes.  
In nieuwe wijken staan vrijstaande notarishuizen naast 
rijtjeshuizen. Appartementencomplexen paren zich aan 
twee-onder-een-kapwoningen met een jaren dertig look.

Altijd een kozijn dat bij u past



Omdat iedereen graag persoonlijk woont, heeft Alkuplus voor 

elke smaak een passend programma. Wat dacht u van een 

hoogwaardig kozijn in blokprofiel voor uw erkerwoning? 

Waarschijnlijk ziet u nauwelijks verschil met een houten 

exemplaar, want onze houtnerfserie onderscheidt zich door een 

verfijnde afwerking. Misschien wilt u een sierlijst aan de 

binnenzijde van uw raamwerk of een kozijnkleur die prachtig 

contrasteert met de steensoort van uw huis. Schuifdeuren met 

glas-in-loodramen in uw kamer en suite en woonkeuken zijn ook 

mogelijk. Heeft u aan de ontwerpen van handgrepen gedacht? 

Van chique à la Frank Lloyd Wright tot zakelijk in de stijl van 

Willem Hendrik Gispen, gracieus en uiterst modern, in brons of 

RVS. Het kan allemaal.

Voor elke 
smaak en stijl



Comfort 
& veiligheid
U leunt achterover in uw favoriete fauteuil.  

Of u kruipt heel relaxt in de hoek van de 

loungebank. De kans is groot dat u in de buurt 

van een venster of raampartij zit. U wilt immers 

van het licht en het uitzicht genieten. Het kozijn 

omlijst uw voor- of achtertuin, het zonneterras 

of de natgeregende dakpannen van nabijgelegen 

huizen, wuivende rietkragen of kabbelend water. 

Een echt goed kozijn doet nog veel meer. 

Zo’n element laat licht en lucht toe. Houdt 

vertrekken behaaglijk in de winter, weert hitte 

in de zomer. En beschermt u en uw familie tegen 

‘ongenode gasten’.

Producten van hoge kwaliteit
Alkuplus begrijpt dat deze toepassingen essentieel zijn voor uw 

woongenot. Wij ontwikkelen dan ook alleen kunststof kozijnen, 

deuren, schuifpuien en dakkapellen van hoge kwaliteit.  

Ze moeten niet alleen mooi zijn, ze moeten tevens excelleren  

in comfort en veiligheid. Onze inbraakwerende, kindveilige 

sluitsystemen en ventilatieroosters voldoen aan de eisen van de 

Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) en Politiekeurmerk Veilig 

Wonen. Deuren zijn standaard uitgerust met onder andere 

terugverende deurkrukken en vijfpuntssluitingen. We brengen 

zonodig alarmsystemen en geavanceerde toegangstechnieken 

als vinger- en irisscan aan. 



Soepel en eenvoudig hanteerbaar
Wat kunt u allemaal van het comfort van Alkuplus verwachten? 

Waar zullen we eens beginnen… Stelt u zich deuren en ramen 

voor die altijd soepel bewegen en eenvoudig zijn te hanteren. 

Een lichte handeling volstaat om ze open en dicht te doen.  

De staalvulling zorgt evenwel voor de nodige stabiliteit.  

Het kan nog makkelijker. U tikt gewoon een toets aan om ramen 

en deuren op afstand te bedienen. Dat kan zowel elektrisch als 

digitaal. Het weer heeft geen invloed op onze producten,  

dus u heeft geen last van onderdelen die uitzetten of krimpen.

 

Aangenaam binnenklimaat
Prettig wonen valt of staat met een aangenaam binnenklimaat. Alkuplus voorziet zijn kozijnen van dubbele 

afdichtingen in het kozijn zelf en in de aansluitingen naar de gevel. Op die manier worden water en wind 

tegengehouden en streepvorming door weersinvloeden voorkomen. Maar een huis moet ook kunnen 

ademen. U kunt bijvoorbeeld voor afsluitbare roosters en verschillende kiepstanden van de ramen kiezen. 

Gecombineerd met ons hoogrendement glas weerstaat u warmte en koude. Niet alleen het klimaat wordt 

getemd. Onze kozijnen en beglazing dempen ook nog eens omgevingsgeluiden. Ssst….  



Hoe aantrekkelijk lampen ook zijn, hoe inventief en aansprekend hun armaturen, kunstlicht legt het altijd af tegen daglicht. 

Natuurlijk licht synchroniseert onze biologische klok, verhoogt het concentratievermogen en heeft een positief effect op 

onze gemoedstoestand. Naarmate we ouder worden, hebben we er zelfs meer van nodig, blijkt uit onderzoek. 

Tests met daglichtsimulatie laten goede resultaten zien. Mensen zijn energieker overdag en ze slapen ’s nachts beter. 

Uiteraard is het geheel afhankelijk van uw wensen hoeveel licht er in uw leefvertrekken binnentreedt. Wilt u meer lichtinval 

in woon- en werkkamer? In de speelkamers van uw kinderen of in de badkamer?

Licht



Heerlijk wakker worden  
als het eerste zonnetje  
door de keukenramen schijnt.



Bijzondere ontwerpen
Onze producten dragen lichtopbrengst van oorsprong in zich. 

Kunststof staat bijzondere ontwerpen toe, zoals een 

vlakverdeling waarin glas de hoofdmoot vormt.  

Samen met u bekijken onze adviseurs waar winst valt te 

behalen. We betreden de hal, waar bijvoorbeeld zijramen 

naast de deur en een glazen tussenwand licht kunnen brengen. 

We gaan door naar de woonkamer. Daar kunt u binnen  

en buiten verbinden met een schuifpui. De keuken wordt  

zonnig met openslaande deuren naar de tuin, in de 

slaapkamers creëren we meer licht met bovenramen en op  

de hoogste verdieping bieden koepel en dakkapel uitkomst.  

Het zijn zomaar wat ideeën. 



De Deense designer Verner Panton speurde jarenlang naar het juiste 

materiaal voor zijn iconische S-vormige Panton Chair. Deze stoel moest 

uit slechts één vloeiende vorm bestaan, stapelbaar zijn en tevens 

krachtig genoeg om het gewicht van een volwassene te dragen. 

Een kansloos project, zo leek het in de vroege fifties.  

Maar Panton werkte door en vond in de jaren zestig zijn perfecte 

materiaal. Eureka! Kunststof voldeed aan al zijn eisen.  

Tijd- en vakgenoten Charles en Ray Eames tobden met dezelfde vraag 

toen ze hun wereldberoemde kuipstoelen wilden produceren.  

Zij kozen aanvankelijk voor hout en glasfiber. Tegenwoordig worden 

de stoelen gefabriceerd zoals ze zijn bedoeld, in kunststof.

Duurzaam  
& onderhoudsarm

Genieten, zonder onderhoud
Niet voor niets staat dit materiaal in de belangstelling 

van vooruitstrevende ontwerpers en architecten.  

Ook wij zijn na al die jaren nog vol passie over een 

product dat vederlicht oogt en tevens oersterk is.  

Want dat staat buiten kijf: u hoeft zich nooit zorgen te 

maken over de houdbaarheid van Alkuplus-kozijnen.  

De potten met beits of verf mogen naar de milieustraat 

van het afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. 

De ladder kan naar de schuur. Of de schilder kan 

worden afgebeld. Weg onderhoudskosten. Er hoeft niets 

te gebeuren. U kunt genieten van uw kozijn, deur, 

schuifpui, dakkapel en gevelbekleding. Een leven lang.



Fraaie uitvoeringen
Duurzaamheid heeft meer om het lijf dan 

uitsluitend levensduur. Het oog wil ook 

wat, zeker als u er zolang mee doet.  

U kunt kiezen uit verschillende fraaie 

uitvoeringen, bijvoorbeeld strakke kozijnen 

in hoogglans of juist met een sierlijke 

houtnerfstructuur. In verstek- of rechte 

houtverbindingen. Ook over de details 

denken we na. We maken scharnieren 

vrijwel onzichtbaar en brengen, als u 

daar prijs op stelt, zacht ogende grijze 

rubberen sluitstrips aan. 

Lager energieverbruik
De aanschaf van een Alkuplus is een investering voor de toekomst. U bespaart niet 

alleen op onderhoud, u heeft minder energiekosten en draagt bij aan het reduceren van 

CO2-uitstoot. We leveren kozijnen standaard met hoogrendement glas. Drie lagen glas 

is ook mogelijk. Perfecte afdichting bij het raam en de gevel, toegevoegde tochtborstels 

en geïntegreerde windkering in deuren zorgen voor een prima isolatie. Kozijnen krijgen 

extra stevigheid door hun recyclebare kern. We passen desgewenst geschuimde 

profielen toe. Deze profielen zijn gevuld met PIR-schuim, een nieuwe kunststofsoort die 

wordt toegepast vanwege zijn hoogisolerende werking.   



‘Groen’ is misschien niet het eerste dat in u opkomt bij het horen 

van het woord kunststof. Toch durven wij op meerdere fronten 

de strijd aan te gaan met producten die bekend staan als 

milieuvriendelijk. Om te beginnen hebben onze kozijnen geen 

regelmatige onderhoudsbeurt nodig. Scheelt een hoop 

chemicaliën en ritjes van schilders- en onderhoudsbedrijven. 

Er worden geen bomen gekapt en vervanging is ook niet snel 

noodzakelijk, aangezien Alkuplus een generatie mee gaat. 

Uiteindelijk, na een lang leven, sorteren we de materialen en 

maken we ze gereed voor recycling.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Onze productiewijze voldoet uiteraard aan de strenge (milieu-)

eisen van de overheid. Maar we geven graag meer handen en 

voeten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van u, 

vandaar dat we deelnemen aan de keurmerken van VKG 

(Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie) en KoMo.  

U mag rekenen op een zorgvuldige levering en montage van 

een goed en eerlijk product, dat door onze eigen professionals 

in Nederland is vervaardigd. We bieden onze medewerkers 

een prettig werkklimaat met aandacht voor veilige arbeids-

omstandigheden. Een klein onderdeel van de werkzaamheden 

reserveren we voor mensen met een arbeidsbeperking.  

Alkuplus ondersteunt KWF Kankerbestrijding als ‘zakenvriend’.

Een eerlijk 
product



Alkuplus kozijnen zijn een perfecte 
investering voor de toekomst

foto nog maken



Laat u 
inspireren  
door de
tijdloze  
en blijvend 
mooie 
kleuren



Uw voordeur kan in Monumentengroen worden 

gevat, helemaal in de jaren 30 stijl van uw huis. 

Een maagdelijk wit kozijn steekt vaak schitterend af 

bij de typisch Nederlandse baksteen. Koninklijk 

blauw kan harmoniëren met de accenten van de 

appartementen in uw omgeving en Scandinavisch  

au naturel voelt zich thuis in uw woning met uitzicht 

op bossen en waterpartijen. Veel gedurfder mag 

ook. Een krachtige schakering in het interieur en een 

andere toon aan de buitenzijde.

Ongevoelig voor verkleuring

In principe bestaan kunststof kozijnen uit twee tinten:  

wit, vergelijkbaar met RAL 9010, en crème,  

RAL 9001 bij benadering. Andere kleuren ontstaan 

door een filmlaagje over de basis te leggen.  

Deze laag is krasbestendig en ongevoelig voor 

verkleuring. Uw kozijn behoudt dus zijn uitstraling  

en waarde. Een andere techniek, veelal gebruikt 

voor projectmatige werken, is co-extrusie.  

Bij dit proces wordt de kleurlaag met het profiel 

versmolten. Alkuplus heeft een breed palet aan 

standaardkleuren, ook in houtnerfdessin.  

Meer kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.    

MET KLEUR  
MAAKT U EEN 
STATEMENT 



Beeldbepalend, zo mogen we Alkuplus kozijnen wel omschrijven. Ze geven een 

ruimtelijk gevoel, schetsen een krachtig lijnenspel, scheppen sfeer. Voor exterieur en 

interieur. Uw collectie vintage meubelen, die houten beelden waaraan zoveel 

reisherinneringen kleven, de set brocante kandelaars, de doorleefde dekenkist…  

Ze spreken nog meer in het juiste licht, omkaderd door het perfecte raamwerk. 

Alkuplus is er in talloze varianten. Met een Oudhollands schuifraam, uitzet- of 

stolpraam. In glas in lood en met zonwering tussen de glaslagen.

BEELD
 BEPALEND



Persoonlijk welkom 
Een entree is een vingerafdruk. Een persoonlijk welkom voor 

gasten van de dame en heer des huizes. En een bescherming 

tegen weer, herrie en onwelkome bezoekers. Een voordeur 

vertelt iets over bewoners. Hij kan landelijk leven ademen.  

Zoals een klassieke boerderijdeur, waarvan de bovenkant 

afzonderlijk open kan om even gezellig te kletsen en een bries 

door het huis te laten waaien op warme zomeravonden   

Een deur in eigen ontwerp kan ook. Wij maken het plaatje 

meteen voor u compleet met sierbeslag en kunststof, aluminium 

of hardstenen dorpels. 

Metamorfose pur sang
Donker en bedompt. De ruimte op de bovenverdieping, onder 

het schuin dak, is niet uw favoriete vertrek. Dat kan in no time 

veranderen met een dakkapel van Alkuplus. Binnen een dag 

baadt u in het licht en heeft u plotseling een extra ruime werk-, 

slaap of hobbykamer. De ramen kunnen open, laat de frisse 

lucht maar binnen stromen. Een metamorfose pur sang. 

We plaatsen uw prefab dakkapel met een kraan. En passant 

brengen we op uw verzoek horren, roosters, screenluiken en 

spotjes aan. Alkuplus is eveneens gespecialiseerd in montage 

van kunststof dakrand- gevelbekleding. Deze elementen 

behouden hun klasse. Zonder onderhoud.

Binnen en buiten verbinden
Traditionele Japanse architectuur kenmerkt zich door Shoji, 

schuifpanelen van rijstpapier en hout. Ze vormen de inspiratie 

voor de Internationale Stijl en het Midcentury bouwen, waarbij 

de verbinding van binnen en buiten centraal staat. In deze visies 

moet een woning lucht en openheid uitstralen. De schuifpuien 

van Alkuplus voldoen aan dit principe. Ze zijn ruimtebesparend 

en laten met hun royale glasoppervlaktes veel licht toe.  

Dankzij de hefconstructie van onze schuifpuien heeft u geen last 

van hoge drempels. U stapt ongehinderd naar buiten.  

De kinderen of kleinkinderen rennen uiteraard…. Evenals andere 

producten uit het Alkuplus-assortiment, zijn de glaswanden 

uitgerust met isolerende en inbraakwerende systemen.

Alkuplus
productgamma



Wie hip & happening is, heeft kunststof in huis. 

Het is de tijd waarin het eerste profiel bestaande 

uit dit revolutionaire materiaal furore maakt. 

Inmiddels heeft een kwart van de woningen in 

Nederland kunststof kozijnen.

Ground control to Major Tom klinkt uit de bolspeakers. Op het perspex sixtiestafeltje  
staan pindaschaaltjes in paars en oranje en er liggen plexiglas coasters in streeppatroon. 
Het tafereel wordt beschenen door een hanglamp die nog het meest weg heeft van  
een astronautenhelm. Tekst nog herschrijven naar foto.



Retro en rustiek
Het basis kunststof profiel zette een domino-effect in gang. 

Natuurlijk stonden de trendsetters als eerste in de rij voor het 

lichtvoetige kozijn, maar al snel volgde de rest van Nederland. 

Mooi én onderhoudsarm, wie wil dat nu niet? Het leidde tot de 

geboorte van een opvolger. Waar het bekende retro profiel vlak 

is, zoekt het rustiek profiel de verdieping. Deze populaire, 

verdiepte variant staat ook wel bekend als het Hollandse of 

renovatieprofiel. Hij is zwaarder dan zijn voorganger en isoleert 

beter vanwege de inspringende sleuven en verruiming van 

luchtkamers.

Robuust en rank
Nummer drie in de profielenserie gaat prat op zijn 

monumentale, robuuste uiterlijk. Het blokprofiel heeft een 

bredere voorzijde en valt eigenlijk niet van zijn houten evenknie 

te onderscheiden. Haakse verbindingen en fijne accenten 

vormen de finishing touches. De laatst ontwikkelde profielsoort 

laat een ranker patroon zien. Geknipt voor een subtiele 

uitstraling. 

Alkuplus 
profielen

Geschuimd profiel 
Een profielvulling van PIR-schuim is  

een nieuwe inventie. PIR, de afkorting 

voor de stof polyisocyanuraat,  

staat bekend om zijn uitmuntende 

isolatie-mogelijkheden voor gebouwen. 

Het geeft zelfs betere resultaten dan 

PUR-schuim (polyurethaan) en werkt 

brandvertragend.

Basis profiel

Blok profiel

Rustiek profiel

Slank profiel



Hoe kan het nog beter?
Wij denken continu na over verdere verbetering van 

onze producten. Hoe zou het comfortabeler, 

duurzamer en aantrekkelijker kunnen? Nu zijn onze 

kozijnen op zich al onderhoudsarm, maar met 

bijvoorbeeld zelfreinigend glas zetten we net dat 

stapje meer. Het indammen van energie-verbruik staat 

hoog op de agenda. Dus slaan we met triple HR-glas, 

geschuimde profielen en extra isolerende vleugel-

profielen andere richtingen in. Een onafhankelijk 

specialist controleert of onze producten doen wat wij 

beloven. Ze doorstaan de tests glansrijk.

ARCHITECTEN STREVEN NAAR HET 

ULTIEME SAMENSPEL TUSSEN 

VORM EN FUNCTIE. DOORGANG, 

LICHT, LUCHT, VERWARMING EN 

KOELING MOETEN EENVOUDIG 

TE REGELEN ZIJN. BEWONERS EN 

GEBRUIKERS VAN EEN GEBOUW 

WILLEN ZICH VRIJELIJK BEWEGEN 

IN EEN OMGEVING WAARIN ZE 

ZICH PRETTIG VOELEN. EEN PAND 

MAG ZICH DAARNAAST MET ZIJN 

VOORKOMEN ONDERSCHEIDEN. 

Dergelijke multifunctionele hoogstandjes vragen om een open, 

creatieve kijk op toe te passen materialen. Kunststof gevel- en 

dakelementen brengen vaak de gewenste balans tussen 

ergonomie en esthetiek. Kunststof is tevens een materiaal dat 

zich makkelijk schikt naar moderne eisen.Innovatie

Unieke verdekte scharnieren
(Nog foto maken + bewerken)

Triple HR-glas (nog bewerken)



Een nieuwe dimensie 
De afgelopen jaren nam huisautomatisering een 

hoge vlucht. Wij integreren ze waar mogelijk in 

onze producten. Ramen en schuifdeuren bedient u 

indien gewenst elektrisch of digitaal. Op alle 

bewegende delen kunnen alarmsystemen worden 

aangebracht. Het is zelfs mogelijk deuren uit te 

rusten met scantechnologie. Uiteraard zien we 

visuele details niet over het hoofd. Alkuplus heeft 

unieke verdekt liggende deurscharnieren voor zijn 

productlijn ontwikkeld. Ook de Duco Twin, 

ventilatie en zonwering ineen, koppelt praktisch 

gebruik aan looks. Laat de toekomst beginnen.

VEILIGHEID EN GEMAK 
KRIJGEN EEN NIEUWE 
DIMENSIE MET ONZE 
DOMOTICA-OPLOSSINGEN

Elektrisch bedienbaar raam 
(nog foto maken)

Somfy Home Motion



Directeur Bas Nooteboom had de contouren al voor de oprichting scherp in gedachten. Het merk Alkuplus 

moest een synoniem zijn voor kwaliteit en de associatie met comfort, duurzaamheid en betrouwbaarheid 

oproepen. Dat is gelukt. We zijn nu één van de grotere fabrikanten en verkopers van kunststof kozijnen in 

Nederland. Alkuplus heeft vestigingen in Tilburg en Middelburg en beschikt over een uitgebreid 

dealernetwerk. Regelmatig scholen we onze gerenommeerde Alkuplus-dealers bij. We willen natuurlijk dat 

iedereen op de hoogte blijft van de nieuwste producten en technieken. Ook onze adviseurs en 

locatiemedewerkers weten hoe een echte Alkuplus tot stand komt.        

Alkuplus
kozijnen  
zijn 100%
Nederlands
fabricaat

Verbluffende resultaten
Dat laten we ook u graag zien. Wandelt u even mee door onze 

Tilburgse productiehal. We starten bij de onbewerkte profielen. 

Ze beschikken over de uiterst stabiele verbindingen omdat ze 

voorafgaand aan het lasproces worden voorzien van een 

kunststof vulling. Rubberen onderdelen kunnen we mee lassen. 

Onze vierkops lasmachine levert verbluffende resultaten op! 

Op basis van bij u thuis uitgevoerde metingen, zagen we de 

profielen tot op de millimeter nauwkeurig. Speling kunnen we 

ons niet veroorloven, dat beïnvloedt isolatiewaarden, dichting 

en levensduur.

State of the art
Onze productielijn is state of the art. Naast computergestuurde 

las- en zaagapparatuur, beschikken we over een volledig 

geautomatiseerd transportsysteem en hightech frees- en 

afvlakmachines. De assemblagetafels met loopkranen zorgen 

ervoor dat onze medewerkers niet zwaar hoeven te tillen.  

Ondanks dat het om kunststof gaat, kunnen de onderdelen een 

behoorlijk gewicht hebben. We verstevigen profielen namelijk 

met gegalvaniseerd staal. Met de freesmachine brengen we 

sleuven aan en in contramallen maken we profielen perfect 

passend. De afvlakmachine werkt verbindingsnaden weg.

Eindassemblage en eindcontrole
Montagegaten zijn voorbewerkt, zodat er geen zaagsel in de 

profielen terecht komt. Daardoor zouden ze minder water- en 

windbestendig kunnen worden. Op de vleugelafdeling 

installeren we de bewegende delen en bij de eindassemblage 

worden de laatste handelingen verricht. We vertrouwen daarbij 

letterlijk op de timmermansogen van onze vakmensen. Na een 

grondige eindcontrole maken we uw maatwerkproducten voor 

transport gereed. Ze wachten in de opslag totdat ze bij u thuis 

kunnen worden gemonteerd.



Kwaliteit is veel meer dan een sterk product. 

Ook de montage moet vakkundig worden 

uitgevoerd. Om daar zeker van te zijn,  

werkt Alkuplus met een eigen team van goed 

opgeleide monteurs. Zij beschikken over de 

benodigde actuele kennis en ervaring om uw 

kozijn, deur, schuifpui, dakkapel, gevel-

bekleding en alle bijbehorende systemen en 

accessoires naar wens te plaatsen.  

Het netjes afronden van de installatie, 

bijvoorbeeld het bezemschoon opleveren 

van het werk, hoort daar ook bij.

Tien jaar garantie
U heeft tien jaar garantie op onze kozijnen, 

deuren en hefschuifpuien én het hang- en 

sluitwerk van kozijnen. Voor hang-  en 

sluitwerk van deuren en schuifpuien geldt een 

fabrieksgarantie van twee jaar. Alkuplus staat 

voor jarenlang woonplezier, daar kunt u op 

vertrouwen. Als er zich toch een probleem 

voordoet, dan biedt ons eigen serviceteam 

een oplossing. Een geruststellende gedachte.  

Service  
& garantie Keurmerken

Alkuplus levert volgens de normering van de Vereniging Kunststof 

Gevelelementenindustrie (VKG).  We zijn tevens lid van het 

Waarborgfonds VKG. Uw aanbetaling is verzekerd en u heeft 

een afbouwgarantie.

Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) controleert het fabricage-

proces en de producten van Alkuplus op deugdelijkheid en 

kwaliteit. SKG certificeert daarnaast hang- en sluitwerk.

Onze kozijnen, deuren en schuifpuien dragen het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen. Ze zijn voorzien van gecertificeerd inbraak-

werend hang- en sluitwerk.

Gecombineerde kwaliteitsverklaring voor de toepassing van 

producten in bouwwerken, montage en verwerking. KoMo-keur 

biedt de garantie dat producten en werkwijze aan de 

regelgeving voldoen.

Producten worden volgens de EU-normen gefabriceerd en 

geleverd.



Weet u helemaal hoe de werkstudio eruit komt te 

zien? Heeft uw hoofd zich gevuld met creatieve 

indelingen voor de woonkeuken? Grote plannen 

voor de zolder? Geweldig. We hopen dat ons 

inspiratieboek u op nieuwe ideeën heeft gebracht. 

Misschien heeft u wat sprekende foto’s 

uitgescheurd voor een moodboard of scrapbook. 

Werkt ook altijd goed. Vergeet u dan niet onze 

gegevens erbij te noteren? We kunnen u namelijk 

met veel meer woonstijlen laten kennismaken in 

de modern ingerichte Alkuplus-belevingscenters. 

Er zijn er twee, in Tilburg en in Middelburg. 

Zien, voelen, horen
Een strak kozijn of deftige entree kunnen van de pagina’s 

knallen, u kunt er stapelverliefd op zijn, maar producten in 

levenden lijve bekijken is natuurlijk nog beter. Onze adviseurs 

laten in de belevingscenters vormen, stijlen en kleuren de revue 

passeren. Ze kunnen u alles vertellen over isolatiewaarden en 

inbraakveiligheid. Een persoonlijke prijsberekening is ook 

mogelijk. Het mooie is dat u meteen feeling met onze 

uitgebreide selectie kozijnen, deuren, hefschuifpuien en 

dakkapellen krijgt. Letterlijk. Voel hoe een voordeur opent en 

sluit. Hoor of hij zacht genoeg dicht gaat. Vergrendel ramen. 

Kijk door een dakkapel naar buiten, beweeg een screen en kies 

uw handgreep en brievenbus. Proef de sfeer. Beleef Alkuplus.

Beleef  
het zelf



Alkuplus belevingscenter

Alkuplus dealer

Er is altijd een Alkuplus
bij u in de buurt

Kijk voor adresgegevens en openingstijden op www.alkuplus.nl



www.alkuplus.nl


