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Kunststof deuren
Uw toegang tot aangenaam wonen.



Streeft u naar stijlvol, stoer, sierlijk of 
simpel? Een deur moet kloppen, passen bij 
uw stijl en die van uw woning. Bovendien 
moet hij niet-welkome elementen 
buitensluiten: kou, tocht, geluid en 
ongenode gasten, zoals insecten en 
inbrekers. 

We kunnen u alvast verklappen: een 
ALKU® deur voldoet aan al uw wensen. 
We nemen u graag mee op 
ontdekkingstocht. Verwonderen is ons 
vak. Bent u klaar voor verbazing?

Achter elke 
deur schuilt 
een verhaal
Als u voor een huis staat, wat is dan het 
eerste dat opvalt? Inderdaad, de voordeur. Die 
wordt niet voor niets ‘het visitekaartje’ van 
de woning genoemd. Het is de toegangspoort 
tot het huis. Deuren onthullen veel over de 
persoonlijkheid van de bewoner(s). Achter 
elke deur schuilt een verhaal. Aan onze 
deuren de taak om dit verhaal zo goed 
mogelijk te vertellen.

Kunststof deuren
Uw toegang tot aangenaam wonen.
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Onmetelijke mogelijkheden
Keuze uit vele stijlen, vormen, kleuren en structuren.

Optimaal comfort
Gemak, woongenot en veiligheid.

Slim en duurzaam 
uw huis opwaarderen
Fraai en comfortabel voor nu, slim voor later.

Ongekend flexibel
In de ALKU fabriek in Nederland worden uw 

geveltoepassingen volledig op maat gemaakt.

5-sterren beleving
De allerbeste service en de allerbeste kwaliteit.

ALKU®

garanties











‘Thuis’ is veel meer dan vier muren en een dak. 
Thuisgevoel creëert u door dierbare mensen en spullen 
om u heen te verzamelen. Op een comfortabele en 
veilige plek. Uw eigen wereld op een vriendelijke manier 
verbonden met de buitenwereld.

ALKU® wil dat u zich op en top thuis voelt in uw eigen 
huis. Samen creëren we een plek waar u tot rust komt. 
Waar u altijd terechtkunt. Waar u familie en vrienden 
ontvangt. Uw plek. Vertrouwd en helemaal naar eigen 
smaak en wens.

Samen met u vinden wij uw thuisgevoel. Zo komt u nu, 
straks én over dertig jaar thuis in een fijn huis.
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De vele 
voordelen 
van onze 
deuren
Een ALKU® deur is een betrouwbare portier 
en een stijlvol visitekaartje in één. Maar 
er zijn nóg meer redenen waarom u voor 
deuren van ALKU wilt kiezen.

Maximaal isolerend
Behaal maximaal 
energierendement 
met de Blue Stone-
deurdorpel, gemaakt 
van glasvezelversterkt 
composiet.

Extra veilig
Met de automatische 

meerpuntssluitingen zit uw 
deur drie keer zo goed op slot. 

Inbraakwerend
De massieve deurkruk met 
kerntrekbeveiliging houdt 

inbrekers moeiteloos buiten. 

Extra verstevigd 
met staal

Dankzij een dikke 
stalen koker in het 

vleugelprofiel.

Stabiel
Een extra stevige 
deur dankzij de 
hoeklasverbinders op 
vier plekken.

Tochtvrij
Dankzij de geïntegreerde 
tochtborstel is het altijd 
‘windstil’ in huis. 

Tochtvrij
Met de windstop 

in de hoeken zit u 
nooit in de trek. 

Muurvast
Het Celare-scharnier  
heeft een indrukwekkende 
draagkracht van wel 
160 kilo.

‘De perfecte 
balans tussen 
nuttig en 
esthetisch’
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ALKU® kunststof deuren 
in 8 stappen

Waarom bij u? Zo 
kunnen we de situatie 
bekijken en de 
maatvoering bepalen, 
om vervolgens een 
nauwkeurige offerte 
samen te stellen. 
Uiteraard geheel 
vrijblijvend. De ALKU 
verkoopadviseur die 
u bezoekt, informeert 
u zorgvuldig, brengt 
uw wensen in kaart 
en wordt uw vaste 
aanspreekpunt.

U bent overtuigd van 
het comfort en gemak 
van ALKU kunststof 
deuren en hebt uw 
akkoord op de offerte 
gegeven. Dan komt onze 
montagespecialist bij 
u langs om alle deuren 
technisch in te meten 
en samen met u de 
afspraken door te nemen. 
Door zijn bouwkundige 
achtergrond ziet hij geen 
detail over het hoofd. 
- Tot dit moment kunt 
u nog wijzigingen 
doorgeven -

Als uw order definitief 
is, worden alle bestel- 
gegevens door de 
werkvoorbereider in het 
productiesysteem ge-
plaatst. U krijgt exact te 
horen wanneer de ALKU 
montageploeg bij u aan 
de slag gaat. In dag én 
tijd zijn wij erg stipt.

Als de profielen en 
toebehoren geleverd 
zijn, gaan onze 
vakmensen aan de slag. 
In onze multifunctionele 
productieruimte in 
Tilburg oefenen zij 
hun ambacht uit. 
Ieder onderdeel 
wordt zorgvuldig 
geassembleerd. 
Na iedere stap 
volgen grondige 
kwaliteitscontroles.

Het is zover: de kunststof 
deuren worden geplaatst. 
Dat kan spannend 
zijn, maar u hoeft zich 
nergens zorgen over 
te maken. Voordat de 
monteurs aan de slag 
gaan, overhandigen 
ze u een puntsgewijze 
opleverlijst. Het zijn 
professionals die 
zorgvuldig en veilig te 
werk gaan. Zo zorgen 
wij ervoor dat u zonder 
kopzorgen kunt genieten 
van uw gloednieuwe 
ALKU kunststof deuren.

Na oplevering 
ontvangt u een 
garantiecertificaat. 
Het komt zelden voor 
dat er na oplevering 
onvolkomenheden zijn, 
maar na plaatsing kunt 
u te allen tijde contact 
met ons opnemen voor 
servicepuntjes. De 
servicemonteur zorgt 
er dan zo snel mogelijk 
voor dat u er weer 
warmpjes bijzit.

Ditmaal heten wij u 
van harte welkom in 
onze showroom. We 
lopen samen een rondje 
door onze showroom 
zodat u meteen een 
beeld krijgt van de 
talloze mogelijkheden. 
Aan de hand van 
de offerte loopt de 
verkoopadviseur alle 
opties met u door. U 
krijgt een eerlijk advies. 
Dit gesprek duurt 
ongeveer een uur.

Productie in 
eigen huis

De keuze is reuze. 
Na uw bezoek aan de 
showroom krijgt u dan 
ook alle informatie mee 
naar huis, inclusief een 
kleurmonster. Zo kunt 
u thuis nog eens rustig 
kijken of u de juiste 
keuzes hebt gemaakt, 
met de offerte met 
meer- en minderprijzen 
ernaast. Dat maakt het 
wikken en wegen net 
even wat eenvoudiger.

Montage en 
oplevering

Definitieve
datum

Service en 
garantie

Op de koffie 
bij u thuis

Op de koffie 
bij ons

Moment van 
bezinning

Technisch 
inmeten

ALKU stappenplan

ALKU komt graag bij  
u op de koffie
Wij een kopje koffie, u geheel vrijblijvend 
een gespecificeerde offerte. Draaien we 
daarna de rollen om. Maak een afspraak op 
www.alku.nl/contact
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 thuis lunchen 
 met het hele gezin

 een kop koffie drinken 
 in de stad

 in de tuin zitten en 
 genieten van de zon

 de hele dag deuren 
 schuren en schilderen
Dehele
ozijnens

Kunststof deuren en 
schuifpuien van ALKU® 
blijven jarenlang zichzelf. 
Ze behouden dezelfde kleur, 
dezelfde vorm en dezelfde 
schoonheid. Af en toe 
afsoppen is voldoende.

Zaterdagmiddag 
ga ik het liefste:

Een open deur, toch?
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ALKU geeft u 
géén vleugels

Met vleugelafdekkende deurbladen ontstaat een 
harmonieus deuroppervlak, zonder zichtbare 
afdichtranden. Het design is gemaakt uit 
één stuk. Daarmee komt de optisch rustige 
uitstraling tot zijn recht. Het aan de binnenzijde 
vleugelafdekkende deurblad plaatst bovendien 
volmaakte accenten in het interieur.

In de regel wordt het deurblad in de vleugel 
van uw nieuwe voordeur gezet. Hierdoor 
ziet u aan de buiten- en de binnenzijde van 
de deur een rand lopen tussen het deurblad 
en de vleugel. Die rand kunnen we met 
vleugelafdekkende deurbladen wegwerken.

Niet-vleugelafdekkend Vleugelafdekkend

ALKU paneeldeuren

Benieuwd naar alle mogelijkheden 
van paneeldeuren? Blader eens door 
ons voordeuren-inspiratieboek.

‘Wat voor 
deur u ook 
wilt, wij 
kunnen hem 
maken’

Paneeldeuren
Door de uitstraling en zwaarte 
van de deur ziet én voelt u het 
verschil met een houten deur 
niet meer. U hebt de keuze uit 
vleugelafdekkend (binnen en 
buiten) of niet-vleugelafdekkend.

12
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Ontwerp 
uw eigen 
kunststof 
deur

Modeldeuren
Wij maken modeldeuren in onze eigen fabriek 
op basis van tussenstijlen in een deurvleugel. 
Zo creëren we vakken die opgevuld kunnen 
worden met glas of panelen. U kunt de deuren 
zelf samenstellen, dus the sky is the limit. 
Kwaliteit is de norm.

Om maar meteen met de deur in 
huis te vallen: de keuze uit soorten, 
maten, vormen en kleuren is reuze. 
Kort samengevat: wat voor deur u 
ook wilt, wij kunnen hem maken.

ALKU modeldeuren

Dit is slechts een selectie 
van de ALKU modeldeuren, 
vrijwel iedere samenstelling 
is mogelijk.

Moeite met kiezen?
Uw erkend ALKU® dealer 
bekijkt graag samen met 
u welke deur het beste 
bij uw woning past.

1514
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‘Kom binnen, 
de achterdeur 
staat open!’

Een achterdeur moet uitnodigen. Maar tegelijkertijd moet hij ook 
veilig zijn. Want u wilt alleen genode gasten binnen hebben. Omdat de 
achterdeur vaak uit het zicht is, is dit een geliefde plek voor inbrekers. 
Gelukkig zijn ALKU® achterdeuren oersterk en opgewassen tegen deze 
niet-welkome gasten.

Een veilige stok achter de deur
Ook onze achterdeuren voldoen aan de strenge normen van de 
Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) en het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen. Ze zijn standaard voorzien van gelaste 
verstevigingshoeken, veiligheidscilinders, meerpuntssluitingen, 
kerntrekbeveiliging en inbraakwerende en terugverende deurkrukken. 

Als merk met Brabantse roots kennen 
wij het belang van een vriendelijk 
‘achterom’. Even onaangekondigd 
bij elkaar binnenlopen is hier ook 
vandaag de dag nog ‘keigewoon’. 
Bij u thuis ook?

Volledig van glas BorstweringStapeldorpel

ALKU achterdeuren 1716
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ALKU® kunststof tuindeuren zijn 
jaloersmakend mooi en verdraaid 
praktisch. Ze geven de achterzijde 
van uw woning een open karakter. 
Ideaal tijdens een buitendiner, een 
tuinfeest of wanneer u binnen van 
de frisse lucht wilt genieten. 

Veilig en inbraakwerend
Voor uw optimale veiligheid 
kunnen we onze tuindeuren 
voorzien van gelaagd 
veiligheidsglas. Bij een breuk 
blijven glasscherven plakken 
aan de laag die er overheen zit. 
Dit zorgt ervoor dat het glas bij 
een breuk niet scheurt, maar 
dat er een gat ontstaat. Ook 
zijn de deuren voorzien van een 
ingebouwde meerpuntssluiting. 

Extra veilig dankzij de 
espagnolet-sluiting
In een ALKU tuindeur zit een 
zogenoemde espagnolet-sluiting. 
Dit houdt in dat er geen beslag te 
zien is op de passieve deur. Dit 
is de deur die u kunt dichtzetten. 
Met een espagnolet-sluiting is 
het slot aan de zijkant van de 
deur verwerkt. Extra veilig dus! 

Met ALKU balkondeuren 
voelt u zich koning(in) 
Tover uw woning om in een 
klein kasteel met kunststof 
balkondeuren van ALKU. Heerlijk 
om deze in een handomdraai 
open te gooien als het ‘s nachts 
warm is.

‘Het leven is 
nog mooier 

met de 
tuindeuren 
wagenwijd 

open’

Laat binnen 
en buiten 
één worden

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt 
naar onze kunststof tuindeuren? Wandel 
eens binnen bij uw erkend ALKU dealer 
of bij een ALKU Ontdekkingscentrum.

19
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Schuifpuien van ALKU® maken het mogelijk 
om maximaal te genieten van uw tuin, 
terras, balkon of serre. Ze zijn niet alleen heel 
handig, maar ook nog eens de prachtige 
spreekwoordelijke kers op de taart. 

Soepele en
stijlvolle 
schuifpuien

Maximaal daglicht  
Krijg meer zon in huis dankzij het grote 
glasoppervlak.

Laagdrempelig 
Nooit meer struikelen of een zere voet.

Geruisloos schuifsysteem 
Met minimale inspanning te bedienen.

Kiest u voor 2-, 3- of 4-delig? 
Hoe groter de oppervlakte, hoe beter het is om 
meerdere delen van een schuifpui te gebruiken.

Wat kost een schuifpui?
Vraag een offerte aan via
www.alku.nl/kunststof-schuifpui 
of schakel de hulp in van een 
erkend ALKU dealer.

ALKU schuifpuien

‘Creëer 
een mooie 
overgang 
tussen huis 
en tuin’

2120
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Deur weer 
en wind
Hoe hard het buiten ook waait, 
regent of vriest, met ALKU® zit 
u er altijd aangenaam bij. Onze 
doorgewinterde deuren houden 
warmte binnen en kou buiten. 
En wanneer nodig vice versa. 
Isoleren is excelleren!

Wijs decibellen de deur
Getoeter. Het gepiep van een achteruitrijdende 
vrachtwagen. Roepende mensen. Kabaal om koppijn 
van te krijgen. In Nederland wonen we met z’n allen op 
een klein oppervlak. Dat kan soms even te veel worden. 

Gelukkig hoeft u met kunststof deuren van ALKU voor 
stilte de stad niet meer uit.

Kunststof deuren
Uw toegang tot aangenaam wonen.
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Deuren spelen een grote rol als het gaat om de sfeer in en rondom uw 
huis. Daarom is het belangrijk om de juiste keuze te maken, zodat uw 
woning de perfecte uitstraling krijgt. Zo kunt u met houtnerfstructuur en 
RealWood® een klassieke uitstaling creëren. En met acrylcolor ontstaat  
er juist een moderne look.

Benieuwd welke kleur het beste bij uw huis past?
Kom eens rondkijken bij een erkend ALKU® dealer bij u in de buurt en 
vraag professioneel kleuradvies aan uw verkoopadviseur.

Uw deur op 
smaak gebracht
De kleur van uw kunststof deuren 
bepaalt de sfeer van uw huis.

ALKU kleur en structuur

‘De 
kunststof 
deur als uw 
persoonlijke 
palet’

24
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Benieuwd wat het beste 
bij uw woning past?
Maak wat foto’s van uw 
huis en kom langs bij de 
dichtstbijzijnde ALKU dealer. 

ALKU levert kunststof deuren in twee 
standaard kleuren: wit (+/- RAL 9010) en 
crème (+/- RAL 9001). Saai? Zeker niet! 
Wit of crème zijn perfecte keuzes voor 
mensen die het liever basic houden of juist 
andere aspecten van hun woning willen 
accentueren.  

 � Strak en basic
 � Keuze uit wit (+/- RAL 9010)  

of crème (+/- RAL 9001)
 � Onbehandeld
 � Past perfect bij een druk  

interieur of felle muurkleur

Standaard kleuren

Ga voor glad,
ga voor basic

Acrylcolor heeft de look & feel van een aluminium 
deur. Ideaal als u uw woning een moderne 
en strakke uitstraling wil geven. Een groot 
voordeel van acrylcolor is dat het uw deuren een 
supersterke en krasvaste kleurlaag geeft. Deze 
laag kan dus wel tegen ‘n stootje. Bovendien 
wordt een kunststof deur met acrylcolor niet snel 
warm, wat tijdens warme zomers bijdraagt aan 
een aangenaam binnenklimaat.

 � Keuze uit 8 kleuren
 � Look & feel van een aluminium deur
 � Kleurvast en krasvast
 � Wordt niet snel warm in de zon

Acrylcolor

Dat ziet er 
gelakt uitWat is acrylcolor?

Acrylcolor is een laag die uw 
deur extra beschermt. Deze 

afwerking is het resultaat van een 
samensmelting van de bovenkant 

van de deur en een krasvaste 
kleurlaag. Zo ontstaat een zijdemat 

gekleurd profieloppervlak dat alle 
weersinvloeden de baas is.

Kunststof deuren
Uw toegang tot aangenaam wonen.
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Wat is een houtnerfstructuur?
Kunststof is van nature een glad 
materiaal. Door het aanbrengen van 
een krasvaste folie krijgt uw deur 
de look & feel van hout.

Dit is slechts een 
selectie uit het ALKU® 
kleurassortiment, 
vrijwel iedere 
gewenste kleur is 
mogelijk.

Houtnerfstructuur 
Geef uw kunststof deuren nog meer leven 
met een houtnerfstructuur. Zo krijgen ze 
toch de karakteristieke uitstraling van echt 
hout, maar hoeft u nooit te schuren en te 
schilderen. Samen met het duurzame karakter 
van kunststof haalt u dus letterlijk het beste 
van beide materialen in huis. 

RealWood®

Een folie die nóg meer op hout lijkt dan een traditionele houtnerfstructuur. 
Als u naar de structuur van RealWood® kijkt, ziet u meer houtkringen en 
andere subtiele details die u ook op echt hout aantreft.

 � Nauwelijks te onderscheiden van echt hout
 � Realistische houtkringen en houtvlammen
 � Matter dan houtnerfstructuur
 � Krasbestendig, kleurvast en onderhoudsarm
 � Keuze uit 6 kleuren

Als u van 
hout houdt

 � Uitstraling van echt hout
 � Krasbestendig en kleurvast
 � Onderhoudsarm
 � Keuze uit 20 kleuren

ALKU kleur en structuur

Houtnerf-
structuur RealWood®
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ALKU glas

Glashelder 
glashard 
glasdicht
Standaard in ALKU® kunststof 
deuren: dubbele (HR++), 
isolerende beglazing.

U kunt bij ALKU  
ook terecht voor:

 � figuurglas
 � zonwerend glas
 � gematteerd glas
 � glas met 

roedeverdeling
 � glas in lood
 � veiligheidsglas
 � geluidswerend glas

Benieuwd welk type glas 
bij uw woning past?
Laat u informeren in het 
ALKU Ontdekkingscentrum 
of bij een erkend ALKU 
dealer bij u in de buurt.

Extra isolerend
ALKU deuren zijn voorzien van 
een verhoogde sponning. Dat 
betekent dat het glas dieper 
in de deur valt. Dit ziet er niet 
alleen fraaier uit, het zorgt ook 
voor betere isolatie, omdat het 
koudste punt dieper in de deur 
verborgen ligt. 

Isolerende beglazing  
versus dubbel glas
Qua uiterlijk zijn deze 
glassoorten hetzelfde. Er zit bij 
hoogrendementsglas echter een 
onzichtbare laag metaalfolie tussen 
de glaslagen. Deze coating is een 
isolerende laag, waardoor het raam 
heel goed isoleert.

Extra +punten
De isolerende werking van 
hoogrendementsglas wordt 
alsmaar verbeterd, waardoor er 
meerdere types zijn ontstaan: 
HR+, HR++ en zelfs HR+++ 
glas, ook wel bekend als triple 
glas. Laatstgenoemde heeft een 
dubbele spouw in het glas en een 
extra isolerende coating. 
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Haal het maximale uit uw  
deur met de IKD®-technologie

Kostenbesparend
De IKD®-technologie is 
een kleine investering 
die u zo terugverdient.

Milieuvriendelijk
Met de ultra-isolerende 
eigenschappen van een deur 
met de IKD®-technologie 
verspilt u geen onnodige 
energie. Wel zo goed voor 
het milieu.

Maximale isolatie
Een kunststof deur met de 
IKD®-technologie heeft een 
U-waarde vanaf 0,89 W/(m²K). 
Dat is dus beter dan bijvoor-
beeld hoogrendementsglas.

Extra inbraakwerend
De harde schuimkern verste-
vigt uw kunststof deur aan-
zienlijk. Hierdoor maken we 
het inbrekers extra moeilijk.

IKD®

Met de IKD®-technologie (intensieve kern-isolatie) 
verhoogt u de isolatiewaarde van uw deuren. 
Zo bespaart u jaarlijks veel op uw energierekening. 
De vraag is niet of u zuinig wilt wonen, maar hoe zuinig. 

Schuim met  
isolerende 
superkrachten
Maximale isolatie met een minimale 
ingreep dankzij IKD®-technologie.

De IKD®-technologie 
is mogelijk bij het:

 � Quadra-profiel
 � Alira-profiel

ALKU IKD®-technologie

Hoe werkt het? 
Het toepassen van de IKD®-technologie 
is simpel. Een kunststof deur bestaat 
uit een aantal profielkamers. Een van 
die kamers vullen we met speciaal 
schuim. Dit stevige materiaal verhoogt 
de isolatiewaarde aanzienlijk. De IKD®-
technologie zorgt ervoor dat uw woning in 
de winter warm blijft en in de zomer koel. 
Aangenaam wonen, het hele jaar door!

32
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Dat hangt wel zo 
mooi en stevig
Ontdek Celare, het nieuwe 
verdekt liggende scharnier 
voor uw deuren. Slank in 
vormgeving en technisch 
hoogwaardig.

Uitzonderlijk design
We stellen steeds hogere eisen aan het afwerkings-
niveau van onze woning. Het optische aspect speelt 
hierbij een belangrijke rol. Zowel voor interieur als 
exterieur. Het Celare-scharnier voorziet in deze 
behoefte en geeft een functionele meerwaarde en 
subtiele elegantie aan uw kunststof deuren.
 

Hoge belastbaarheid
Het Celare-scharnier is ontzettend krachtig en kan 
een maximum gewicht van 160 kilogram dragen.

Breed toepasbaar
Het scharnier is zowel links- als rechtsdraaiend 
toepasbaar, is driedimensionaal verstelbaar en heeft 
een openingshoek tot 180°. Hierdoor kunt u optimaal 
genieten van uw openslaande (tuin)deuren. Is het 
scharnier eenmaal goed afgesteld, dan zal de deur 
ook na verloop van tijd niet gaan afhangen en blijft 
onderhoud tot een minimum beperkt.

Standaardkleuren
Celare is standaard verkrijgbaar in de kleuren 
aluminium, wit en crème.

‘Het ultieme 
samenspel 

tussen vorm 
en functie’

ALKU scharnieren

Celare-scharnier

Standaardscharnier
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Bij ALKU® hebt u de luxe 
om te kiezen uit een flink 
arsenaal deuraccessoires. 
De details, daar draait het om.

Deuren & 
details

Inliggende kruisroedes

Ventilatierooster Inzethor

Voetpomp

Zonwering in het glas

Rolluik Glas in lood

Screen

Het sierbeslag is verkrijgbaar in verschillende kleuren:

N8046_170_RVS N8046_120_RVS N8048_170_RVS N7024_RVS N7025_RVS N7023_RVS

N8030_6001_GT N2018_6001_GT-G N2017_6001_RVS-G N736_6001_RVS N6011K_RVS-B

RVS Grafiet Messing Brons

N8018_6001_BT N737_6001_BT-V N732_6002_MT N8020_6001_MT

M8005_A_MT M8008_C_GT M8007_A_RVS

M8006_A_BT

Een greep uit de mogelijkheden
Welke onderdorpel 
komt er bij u te liggen?
De onderdorpel is de drempel 
tot uw huis. Een onmisbaar 
element voor uw deur. Kies voor 
een hoogwaardige Blue Stone- 
onderdorpel, samengesteld uit 
glasvezelversterkt composiet. 
Deze onderdorpel is UV-, ozon- 
en krasbestendig. Of ga voor 
de traditionele hardstenen 
dorpel, die ongevoelig is voor 
slijtage. Ook de vormvaste en 
onderhoudsarme kunststof en 
aluminium onderdorpels zijn 
goede opties.

Voor het leven
Accessoires van ALKU zijn 
standaard voorzien van 
roestvrij staal. En als u wilt, 
kunnen we daar eventueel 
een titanium kleurlaag op 
aanbrengen. Hierdoor heeft 
het sierbeslag op uw deur 
haast een oneindig leven. 

Gegarandeerde kwaliteit
Wist u dat al onze 
deurgrepen zijn goedgekeurd 
volgens de SKG-normen 
(klasse 1)? Dit is de hoogst 
mogelijke eis voor kunststof 
deuren. Bovendien krijgt u 
van ALKU een garantie van 
tien jaar op kleurechtheid 
van het sierbeslag.

Onderhoudsarm
ALKU verwerkt alleen hoog-
waardige en onderhouds- 
arme materialen in de deur- 
accessoires. Zo hoeft u 
alleen maar heel af en toe 
een lichtvochtige doek te 
gebruiken om het sierbeslag 
te reinigen.
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“Tijdens de productie van onze deuren wordt er een groot 
beroep gedaan op de geoefende handen van mijn collega’s 
en mij. Het is ambachtelijk en secuur werk. Alle beslagen en 
grepen worden met de hand gemonteerd en ieder detail wordt 
grondig door onze timmermansogen gecheckt. Dat laten we 
liever over aan mensen in plaats van aan machines.”

Jan van der Meer, ALKU® voorraadbeheerder

ALKU handwerk en precisiewerk

‘Een deur 
op maat is 

honderd 
procent 

handwerk’

‘Er zit een hoop 
vakmanschap 
in iedere deur’
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ALKU is altijd 
dicht bij thuis

Kijk voor de adresgegevens 
en openingstijden van uw 
dichtstbijzijnde ALKU dealer 
op www.alku.nl/dealers

ALKU 
fabriek

Natuurlijk blinken onze kunststof deuren u tegemoet in deze 
brochure. Alles is tiptop gestyled en de foto’s zijn opgepoetst. 

Wacht maar eens tot u ze in het echt ziet. Uw dichtstbijzijnde 
ALKU® dealer vertelt er alles over in de showroom. Meer 
weten over isolatiewaarden, inbraakveiligheid, kleuren en 
stijlen? Of wilt u een persoonlijke prijsberekening? Kom langs 
bij uw dichtstbijzijnde dealer en doe alsof u thuis bent!

Wonen is 
ontdekken
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ALKU service  
staat als een huis
Kwaliteit is veel meer dan een sterk 
product. Ook de montage moet 
vakkundig worden uitgevoerd. Om 
daar zeker van te zijn, werkt ALKU 
met zorgvuldig samengestelde 
teams van goed opgeleide monteurs. 
Zij beschikken over de benodigde 
actuele kennis en ervaring om uw 
deur en alle bijbehorende systemen 
en accessoires naar wens te 
plaatsen. Het netjes afronden van het 
werk, bijvoorbeeld het bezemschoon 
opleveren, 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. ALKU staat voor jarenlang 
woonplezier, daar kunt u op 
vertrouwen. Als er zich toch een 
probleem voordoet, dan biedt ons 
serviceteam een oplossing. Een 
geruststellende gedachte.  

Keurmerken
ALKU® werkt met producten van de hoogste kwaliteit en met echte vakmensen. De interne 
kwaliteitscontroles zijn zeer streng. Toch onderschrijven wij het belang van onafhankelijke 
kwaliteitskeurmerken en een waarborgfonds. Deze keurmerken houden ons scherp en bieden 
u zekerheid over kwaliteit en levering. Zo is uw investering geborgd.

ALKU levert volgens de normering van de 
Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie 
(VKG). We zijn tevens lid van het Waarborgfonds 
VKG. Uw aanbetaling is verzekerd en u hebt een 
afbouwgarantie. Kijk op www.alku.nl voor onze 
dealers die het VKG-keurmerk dragen. 

Onze kozijnen, deuren en schuifpuien dragen het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ze zijn voorzien van 
gecertificeerd, inbraakwerend hang- en sluitwerk. 

ALKU deuren zijn 100% Nederlands fabricaat. 
Geproduceerd in onze eigen multifunctionele 
bedrijfsruimte in Tilburg, Noord-Brabant.

Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) controleert 
het fabricageproces en de producten van ALKU 
op deugdelijkheid en kwaliteit. SKG certificeert 
daarnaast hang- en sluitwerk.

Het KOMO-keukmerk is een gecombineerde 
kwaliteitsverklaring voor de toepassing van 
producten in bouwwerken, montage en verwerking. 
Het biedt de garantie dat producten en werkwijze 
aan de regelgeving voldoen.

ALKU gevelelementen en toebehoren worden 
volgens de EU-normen gefabriceerd en geleverd.

ALKU hoofdkantoor
en ALKU fabriek
Zevenheuvelenweg 70
5048 AN Tilburg
Tel: 013 - 54 34 519
info@alku.nl

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van ALKU® worden 
overgenomen. We proberen de producten 
in deze brochure zo goed mogelijk weer 
te geven. Toch kunnen ze afwijken 
van de werkelijkheid. Wij accepteren 
geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuistheden en/of zetfouten.
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Thuis tussen binnen en buiten.


