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Welkom Thuis collectie



VOORDEUREN

NEDKO

Welkom thuis! 

De voordeur is het visitekaartje en de centrale blikvanger van uw woning. 

Het juiste samenspel tussen  deur, vulling, brievenbus, glas en deurgreep 

zorgt voor een harmonieus geheel. 

Onze “Welkom Thuis Collectie” biedt u alle mogelijkheden om van uw voor-

deur een persoonlijk visitekaartje te maken. Aantrekkelijke designs, een 

breed palet aan kleuren en glassoorten, diverse vullingen en ruime keuze 

in deurbeslag.

Onze kwalitatief hoogwaardige deuren worden in onze eigen fabriek op 

maat voor u gemaakt en voldoen aan de volgende certificeringen: 

en zagen wij ons netwerk van wederverkopers elk jaar groeien. Deze groei 

is te danken aan de vaste groep gemotiveerde vakmensen welke Nedko 

hebben laten uitgroeien tot één van de grootste fabrikanten van kunststof 

kozijnen in Nederland.

Meer weten over Nedko of de producten die wij leveren? Kijkt u dan op onze 

website www.nedko-kozijntechniek.nl of neem telefonisch contact op via 

053 - 428 25 25.

Nedko Kozijntechniek 

In 1991 is Nedko Kozijntechniek opgericht en gestart met de productie van 

kunststof kozijnen voor de locale markt. Ook de montage werd verzorgd 

door onze eigen montageploegen.

 

Naast de productie voor onze montageploegen werden er steeds meer 

kozijnen geproduceerd voor wederverkopers. Naarmate de jaren verstreken 

is Nedko dan ook uitgegroeid tot een bekende speler op de Nederlandse 

markt, met een landelijke dekking. 

Nadat in 2003 besloten werd om ons volledig te richten op de productie van 

kunststof kozijnen, hebben wij afscheid genomen van de afdeling montage 
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VOORDEUREN

NEDKO

Voordeuren

Kleuren

Accessoires
GLASSOORTEN
DEURBESLAG
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Kleuren

crèmewit wit

basis profiel

WEL-21 WEL-23

WEL-18 WEL-19

hout-folies

eiken douglas noten natuur noten siena PR rossooregon IV

bergden walnooteiken licht

RAL 7035

oregonbruin

gouden eik

donker eiken klassiek eiken

RAL 7038

kersen

RAL 3011

gestreepte douglas

RAL 6005

mahonie

RAL 5007

palissander

zwartbruin

siena PN noce moeras eiken

zilvergrijs

uni-folies

lichtivoor

monumentenblauw

monumentengroen

anthracietgrijs staalblauw wijnrood dennengroencrèmewitwit chocoladebruin

WEL-22

WEL-20
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Deurbeslag

Glassoorten
Alle glassoorten zijn  5 - 15 - 4

Chinchilla Satinato Ornament

HR ++ Blank
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*Deze grepen zijn ook te verkrijgen in wit en crème. ** Grepen hebben een lengte van 35-38 cm, afhankelijk van het model.

**Beugelgrepen en cilinderrozet enkel in RVS leverbaar. 

beschikbare kleuren

Blank aluminium RVS Grafiet Messing Brons

M8005M8009

N8020

M8008

N8030

M8006

N732 N737 N736 N8018N8046/120

**

N8048/170

**

N2018/6001

*

N2018/6002

*

**

**
N8046/170



Staalsteden 20

7547 TA Enschede

Tel 053 - 428 25 25

Fax 053 - 428 24 25

www.nedko-kozijntechniek.nl

info@nedko-kozijntechniek.nl


