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ZEEMAR HOUTEN &  
ALUMINIUM KOZIJNEN
ENERGIEBESPAREND – DUURZAAM – BETAALBAAR





ZEEMAR B.V.  WERD OPGERICHT VANUIT  
EEN PASSIE VOOR DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

Wij zijn gespecialiseerd in:
• het leveren en monteren van:
  •     eikenhouten kozijnen, ramen, (schuif)deuren en luiken voor kleine en grote projecten
  •     aluminium kozijnen voor grootschalige projecten
•  het onder architectuur ontwerpen en bouwen van houtskeletbouw woningen, volledig naar de wensen en 

behoeften van de individuele opdrachtgever 
• ontwerp en bouw van duurzame woningen, waaronder de Zeemar Comfortbungalow en de Zeemar Ruimtewoning 

Over ons
Eikenhouten kozijnen
Aluminium kozijnen & beglazingen

P 3
P 4-5
P 6-7
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EIKENHOUTEN KOZIJNEN, RAMEN,  
(SCHUIF)DEUREN EN LUIKEN

Eikenhout staat bekend om zijn karakteristieke, natuurlijke uitstraling. Het is goed bestand tegen zelfs de meest extreme 
weersomstandigheden. Onze eikenhouten kozijnen, ramen, deuren, schuifdeuren en luiken worden  
volledig op maat gemaakt en afgestemd op uw persoonlijke stijl- en kleurwensen. 

Van modern en landelijk tot traditioneel (zelfs Bourgondisch): alle stijlen zijn mogelijk.
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Profielen:
Zeemar biedt u de keuze uit diverse profieldieptes:
• 68 mm met HR ++ dubbel glas
• 80 mm met HR ++ dubbel glas of HR+++ driedubbele beglazing
• 90 mm met HR ++ dubbel of HR+++ driedubbele beglazing

Voordelen:
• Lange levensduur (minimaal 40 jaar)
• Warme uitstraling: hout leeft
• Energiebesparend dankzij uitstekende isolerende eigenschappen
• Overschilderbaar in iedere gewenste kleur
•  Weren koude, tocht, vocht en geluid, voor een aangenaam 

woon- en leefklimaat

Voor een optimale inbraakwerendheid kunnen hang- en sluitwerk en
beglazing worden uitgevoerd in weerstandsklasse WK 1 of 2.



ALUMINIUM KOZIJNEN, RAMEN  
EN (SCHUIF)DEUREN 

Schüco, een gerenommeerd Duits merk, is systeemleverancier van kozijnen, ramen en (schuif)deuren.  
Onder architecten staat Schüco bekend als een A-merk dat garant staat voor topkwaliteit, -comfort en -veiligheid. 

Schüco vervaardigt producten voor elk type gebouw. Natuur en techniek vloeien hierin harmonieus samen.  
Vanzelfsprekend vormen de wensen en behoeften van de gebruikers het uitgangspunt. 



7

Voordelen aluminium kozijnen van Schüco:
• Fraai design
• Dragen in hoge mate bij aan energiezuinig wonen
• Hoge weerstandklasse en dus optimale veiligheid (WK 1, 2 of 3)
• Duurzaam: gegarandeerd jarenlang gebruiksgemak
• Onderhoudsvriendelijk

HR++ glas (dubbel glas) HR+++ glas (driedubbel glas) 

Beglazing:
Zeemar Kozijnen worden naar wens voorzien van: 
• HR++ dubbel glas 
• HR+++ driedubbel glas
• Veiligheidsglas, gehard dan wel gelaagd (weerstandklasse 1 of 2)

Zeemar biedt keuze uit een breed assortiment profielen.  
Functie (hoge isolatiewaarde) en design gaan bij deze profielen hand in hand. 



ZEEMAR BV
Hans Warrenstraat 19
4335 SG Middelburg
The Netherlands

+31 (0)118 723031 
info@zeemar.eu
www.zeemar.eu

Volg ons op:


