DOLETA Duoframe kozijnen
Zo mooi, zo makkelijk

TAKK solutions B.V.
+31 (0)620-713019 | info@takksolutions.nl

Kies uw kozijnen voortaan
met hoofd én hart
Minimale onderhoudskosten. Maximale sfeer,
warmte en esthetische waarde. Dat is wat de
Doleta Duoframe kozijnen u en uw opdrachtgevers bieden. Aan de buitenzijde zijn ze
voorzien van hoogwaardig aluminium. Voor
de binnenzijde heeft u de keuze uit maar
liefst 6 houtsoorten: Noord-Europees Vuren Meranti - Eiken - Eucalyptus - Teak - Walnoot.
Als exclusieve importeur levert TAKK de Doleta
Duoframe kozijnen bovendien in uiteenlopende
stijlen. Van landelijk klassiek tot strak modern.
Graag nodigen we u uit om hieronder alle mogelijkheden zelf te ontdekken.

DOLETA Duoframe Modern 78

PRODUCTEN

Dit kozijn komt perfect tot zijn recht bij een strakke, moderne architectuur.
Voor de binnenzijde wordt vaak gekozen voor een lichtere gekleurde

SPECIFICATIES
• Profieldikte van 78 mm
• Glaspakket vanaf 28 t/m 52 mm
• 3 afdichtingen (rubbers)
• Diverse profileringen van de
binnenzijde mogelijk
• U-waarde tot 0,8 W/m2k

DOLETA Duoframe Retro 78

PRODUCTEN

Er is een Duoframe voor elke bouwstijl. Met de Retro-uitvoering zet u een stijlvolle stap terug in de tijd. Aan de binnenzijde zijn tal van ontwerpen mogelijk.

SPECIFICATIES
• Profieldikte van 78 mm
• Glaspakket vanaf 28 t/m 52 mm
(62 mm bij 98 mm profieldikte)
• 3 afdichtingen (rubbers)
• Diverse profileringen van de binnenzijde mogelijk
• U-waarde tot 0,9 W/m2k

DOLETA Duoframe Retro 98

PRODUCTEN

Er is een Duoframe voor elke bouwstijl. Met de Retro-uitvoering zet u een stijlvolle stap terug in de tijd. Aan de binnenzijde zijn tal van ontwerpen mogelijk.

SPECIFICATIES
• Profieldikte van 98 mm
• Glaspakket vanaf 28 t/m 52 mm
(62 mm bij 98 mm profieldikte)
• 3 afdichtingen (rubbers)
• Diverse profileringen van de binnenzijde mogelijk
• U-waarde tot 0,9 W/m2k

DOLETA Duoframe Alu 90

PRODUCTEN

Deze uitvoering is in uitstraling identiek aan de meest gebruikte aluminium
kozijnen en wordt veel toegepast bij grotere nieuwbouwprojecten.

SPECIFICATIES
• Profieldikte van 78 mm
• Glaspakket vanaf 28 t/m 44 mm
• 2 afdichtingen (rubbers)
• Aluminium kan in elke kleur
worden uitgevoerd
• U-waarde tot 0,9 W/m2k

DOLETA Duoframe Alu 109

PRODUCTEN

Het Doleta Duoframe Alu 109 verschilt op twee belangrijke punten van Alu
90-versie. Bij het Duoframe Alu 109 liggen het frame en de vleugel op dezelfde hoogte. Daardoor heeft deze versie een strakkere uitstraling. Bovendien is
ook profilering aan de binnenzijde mogelijk.

SPECIFICATIES
• Profieldikte van 78 mm
• Glaspakket vanaf 28 of 52 mm
• 3 afdichtingen (rubbers)
•

Aluminium kan in elke kleur
worden uitgevoerd

• U-waarde tot 0,9 W/m2k

DOLETA Duoframe Avangard

PRODUCTEN

Dit superstrakke ontwerp geeft elk gebouw een uniek eigen gezicht. Het futuristische karakter wordt nog verder onderstreept doordat aan de buitenzijde
het frame en de vleugels in hetzelfde vlak liggen. Dit frame wordt veel toegepast voor bedrijven die een high tech-uitstraling nastreven

SPECIFICATIES
• Profieldikte van het frame 73 mm
• Profieldikte van de vleugel 78 mm
• Glaspakket 80 mm dik
• 4 dubbel glas mogelijk
• 3 afdichtingen (rubbers)
• Profilering binnenzijde mogelijk

TAKK,
de houten ramen specialist.
Altijd het mooiste venster op de wereld
TAKK is leverancier van de meest luxe en hoogwaardige hardhouten kozijnen die
er in Europa geproduceerd worden. Wij werken direct samen met diverse fabrieken
in onder meer Duitsland en Tsjechië. Indien gewenst maakt ons eigen team van
ingenieurs voor u alle nodige berekeningen en tekeningen; alles uiteraard in
overleg met de architect of opdrachtgever.
Elke bouwvorm, elk budget
Maatwerk is bij TAKK ook echt individueel maatwerk. alles is mogelijk - elke
formaat, elke vlakverdeling, ronde vormen, elk type glas, een andere RAL kleur...
U komt met een idee of schets en wij zorgen ervoor dat het geproduceerd wordt.
Bovendien hebben we altijd meer dan 400 kozijnen in voorraad tegen de aller
scherpste prijzen.

Kom kennismaken
Van klassieke houten Amsterdamse profielen tot ultramoderne kozijnen in aluminium
en hout. Plus alles daar tussenin. Takk zorgt altijd voor uw mooiste venster op de
wereld. We nodigen u graag uit in onze showroom. Want zien is geloven. Bel snel
voor een afspraak: +31 (0)620-713019 of mail ons: info@takksolutions.nl

