
EIGEN FABRICAGE,
SERVICE EN MONTAGE.

Fabricage en levering

Dankzij voortdurende innovatie en een 
geavanceerd machinepark voldoen alle 
producten van Jansma Burdaard aan de 
hoogst mogelijke kwaliteitsnormen. 
Bovendien doet u rechtstreeks zaken met 
de fabrikant. Geen tussenpersonen dus, 
met als voordelen een fl exibele, recht-
streekse levering en een optimale service.

Vakkundige montage

Ons team vakbekwame, eigen monteurs 
staat garant voor een probleemloze 
montage en afwerking. Zij zijn altijd op de 
hoogte van de nieuwste bouwontwikke-
lingen en eisen. Indien gewenst wordt ook 
binnen gezorgd voor een perfecte afwerking,
inclusief beglazing van uw nieuwe kunst-
stof kozijnen of dakkapel. Het bouwafval 
wordt altijd netjes afgevoerd.

Beveiliging

Alle draaiende elementen in de kunststof 
producten zijn grondig getest op inbraak-
preventie en goedgekeurd volgens het 
politiekeurmerk / SKG**. Het hang- en 
sluitwerk is uitsluitend van zware kwaliteit. 
De draaiende delen sluiten rondom in het 
kozijn. Zelfs op het hang- en sluitwerk 
geeft Jansma Burdaard 10 jaar garantie.
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E-mail: info@jansmaburdaard.nl  

Infolijn: 0519 - 33 25 53

Informatie en toonzaal

U bent van harte welkom in de ruime 
toonzaal van Jansma Burdaard. Hier kunt 
u onze producten uitgebreid bezichtigen 
en kennis maken met het bedrijf en de 
materialen die wij gebruiken. 

De toonzaal is op werkdagen geopend 
van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 15.30 uur. Het beste kunt 
u vooraf een afspraak maken zodat we 
uitgebreid de tijd voor u kunnen nemen.

Offerte aan huis

Om het u gemakkelijk te maken komen 
onze vertegenwoordigers graag bij u aan 
huis. Zij kunnen uw wensen ter plekke 
beoordelen, uw vragen beantwoorden 
en een offerte op maat geven. Bel of 
mail voor het maken van een afspraak.

Overige producten

Naast kunststof kozijnen en dakkapellen 
levert Jansma Burdaard ook kunststof 
gevelbekleding, boeidelen, windveren, 
dakgoten, binnen- en buitenzonwering 
en garagedeuren.

De voordelen op een rĳ tje

■ hoogwaardige grondstoffen
■ 10 jaar garantie op alle door Jansma 
   Burdaard gefabriceerde producten
■ deskundig advies en offerte op maat
■ snelle offerte en levering
■ vakkundige eigen monteurs
■ maatwerk door eigen fabricage
■ extra brede profi elen 
■ extra staalversterkingen, zeer stabiele deuren
■ ervaring sinds 1987
■ gespecialiseerd in renovatie voor particulieren



Kunststof kozĳ nen
    
De kunststof kozijnen van Jansma Burdaard 
zijn in nagenoeg elke stijl en maatvoering 
leverbaar. Eigentijds, maar ook klassiek, 
afgeleid van het oud-hollandse schuifraam.
De kozijnen zijn leverbaar met een fraaie 
nerfstructuur of in effen kunststof en in 
vrijwel alle kleuren. Zo krijgt u de natuur-
lijke uitstraling van een authentiek houten 
kozijn, met het gemak van een modern 
kunststof kozijn: onderhoudsarm, duur-
zaam en milieuvriendelijk. Schilderen 
behoort tot het verleden. 

Onze kunststof kozijnen zijn vaak voordeli-
ger dan traditionele hardhouten kozijnen. 
Met een fl inke besparing op onderhouds-
kosten snijdt het mes dus aan twee kanten. 

Duurzaam en energiezuinig

Onze kozijnen bezitten optimale isolerende 
eigenschappen en samen met het HR++ 
hoogrendementsglas houdt u de kou 
buiten en de warmte binnen. Bovendien 
bespaart u fl ink op de energierekening en 
op onderhoudskosten en dat scheelt fl ink 
in uw portemonnee. Diverse soorten 
beglazing zorgen voor zeer hoge isolatie-
waarden die uw comfort verhogen en de 
energiekosten verlagen. 

Onze duurzame en onderhoudsvriendelijke 
producten zijn niet alleen ideaal voor u, 
maar ook goed voor natuur en milieu. 
Kunststof wordt volledig hergebruikt en 
afval wordt consequent gescheiden en 
gebruikt voor nieuwe producten.

Oud Hollands raam met authentieke onderdorpel

Jansma Burdaard heeft een unieke onderdorpel ontwikkeld, waarmee kunststof 
kozijnen een nog fraaiere uitstraling krijgen. Deze onderdorpel geeft vooral aan 
karakteristieke huizen en boerderijen een geheel authentiek karakter en is in 
meerdere kleuren leverbaar.

Schuifpuien / Tuindeuren

Met een schuifpui of tuindeur van 
Jansma Burdaard kunt u optimaal genie-
ten van het buitengebeuren en maakt u 
van huis en tuin een compleet geheel. 

Er zijn vrijwel geen beperkingen in 
maatvoering, kleur en stijl. 
Ze laten zich licht en geruisloos bedienen 
en zijn - net als onze overige kunststof 
producten - gemaakt met grondstoffen 
en profi elen van de hoogst haalbare 
kwaliteit.

OOK EEN KLASSE APART IN DAKKAPELLEN.
Creëer een zee van extra licht en ruimte in uw bovenwoning, verdieping of slaap-
kamer. Een dakkapel van Jansma Burdaard wordt in eigen fabriek gemaakt en kan 
meestal in één dag geplaatst worden. Elke dakkapel wordt op traditionele wijze 
vervaardigd, met een oerdegelijke houtskelet binnenconstructie en hoogwaardig 
kunststof aan de buitenkant. De dakkapellen zijn volledig geïsoleerd en in vele stijlen 
en kleuren verkrijgbaar. De dakbedekking bestaat uit EPDM, een rubberlaag uit één 
stuk: gegarandeerd waterdicht en dus met een veel langere levensduur.

Dankzij voortdurende innovatie, vakmanschap en het gebruik van de beste grondstoffen levert 

Jansma Burdaard kunststof producten die aan de hoogst denkbare kwaliteitseisen voldoen. 

Door eigen fabricage en een zeer geavanceerd machinepark is maatwerk mogelijk waarbij zoveel 

mogelijk rekening wordt gehouden met uw wensen. Zekerheid staat daarbij voorop: op alle door 

Jansma Burdaard gefabriceerde producten geldt een volledige garantie van maar liefst 10 jaar.
    

Jansma Burdaard werkt met eigen personeel. De montageploegen worden intern opgeleid, 

waardoor u alleen gekwalifi ceerde vakmensen over de vloer krijgt. Kortom, kiezen voor Jansma 

Burdaard is kiezen voor de mooiste èn de beste kwaliteit.

DE GARANTIE VOOR 
ZORGELOOS WOONCOMFORT.

Uniek! Screenline®
zonwering tussen glas

Bij dit vernuftige systeem zitten de 
lamellen tussen het isolatieglas en ze 
zijn eenvoudig optrekbaar. Screenline®

bezit uitstekende zonwerende eigen-
schappen, kan niet beschadigen en 
heeft een lange levensduur. Het blijft 
altijd schoon en oogt zeer fraai. 
De ideale oplossing dus voor keuken, 
badkamer, woonkamer, kantoor en 
dakkapel. In onze showroom kunnen 
wij u vele toepassingen demonstreren.

90º

Glas

Alle kunststof kozijnen zijn voorzien 
van het beste glas. Met het HR++ 
dubbel glas profi teert u van een hoge 
isolatienorm en bespaart u dus fl ink 
op uw energierekening. 
Er zijn verschillende soorten glas, 
zoals fi guurglas en veiligheidsglas. 

Zonwering

Jansma Burdaard biedt ruime keus in 
fraaie, zonwerende en verduisterende 
rolgordijnen, zebrarolgordijnen, plissé 
gordijnen en jaloezieën. Deze zijn te 
bevestigen op de kunststof kozijnen 
zonder te hoeven schroeven of boren. 

Voor- en achterdeuren

De voordeur is het 
‘visitekaartje’ van uw 
huis. Jansma Burdaard 
fabriceert heel veel 
verschillende typen 
voor- en achterdeuren. 

Rechthoekig, gebogen, modern, klassiek, 
met of zonder speciaal glas, er zijn vele 
mogelijkheden, in stijl aangepast aan 
uw woning. Speciaal ontwikkelde staal-
versterkingen zorgen daarbij voor een 
ongeëvenaard zware kwaliteit.  

EIGENTĲ DS OF RUSTIEK:
MAATWERK IN ELKE GEWENSTE STĲ L.

HET FRISIAN® KOZĲ N

Bij het Frisian Kozijn® zijn de schuine lasverbindingen 
vervangen door rechte hoekverbindingen, voor een fraaie, 
authentieke uitstraling. Uiteraard blijven ook kozijnen met 
schuine lasverbindingen gewoon leverbaar.

HET FRISIANPLUS® BLOKPROFIEL

Het FrisianPlus Kozijn® zorgt voor een prachtige klassieke stijl dankzij het verdiepte blokprofi el 
met een hoek van 90 graden. Ook dit kozijn van Jansma Burdaard combineert de unieke stijl 
van vroeger met het comfort van nu: weinig onderhoud en optimale energiebesparing.
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EIGEN FABRICAGE,
SERVICE EN MONTAGE.

Fabricage en levering
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geavanceerd machinepark voldoen alle 
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Jislumerdijk 15-2, 

9111 HC Burdaard (FRL) 

E-mail: info@jansmaburdaard.nl  

Infolijn: 0519 - 33 25 53

Informatie en toonzaal

U bent van harte welkom in de ruime 
toonzaal van Jansma Burdaard. Hier kunt 
u onze producten uitgebreid bezichtigen 
en kennis maken met het bedrijf en de 
materialen die wij gebruiken. 

De toonzaal is op werkdagen geopend 
van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 15.30 uur. Het beste kunt 
u vooraf een afspraak maken zodat we 
uitgebreid de tijd voor u kunnen nemen.

Offerte aan huis

Om het u gemakkelijk te maken komen 
onze vertegenwoordigers graag bij u aan 
huis. Zij kunnen uw wensen ter plekke 
beoordelen, uw vragen beantwoorden 
en een offerte op maat geven. Bel of 
mail voor het maken van een afspraak.

Overige producten

Naast kunststof kozijnen en dakkapellen 
levert Jansma Burdaard ook kunststof 
gevelbekleding, boeidelen, windveren, 
dakgoten, binnen- en buitenzonwering 
en garagedeuren.

De voordelen op een rĳ tje

■ hoogwaardige grondstoffen
■ 10 jaar garantie op alle door Jansma 
   Burdaard gefabriceerde producten
■ deskundig advies en offerte op maat
■ snelle offerte en levering
■ vakkundige eigen monteurs
■ maatwerk door eigen fabricage
■ extra brede profi elen 
■ extra staalversterkingen, zeer stabiele deuren
■ ervaring sinds 1987
■ gespecialiseerd in renovatie voor particulieren



EIGEN FABRICAGE,
SERVICE EN MONTAGE.

Fabricage en levering

Dankzij voortdurende innovatie en een 
geavanceerd machinepark voldoen alle 
producten van Jansma Burdaard aan de 
hoogst mogelijke kwaliteitsnormen. 
Bovendien doet u rechtstreeks zaken met 
de fabrikant. Geen tussenpersonen dus, 
met als voordelen een fl exibele, recht-
streekse levering en een optimale service.

Vakkundige montage

Ons team vakbekwame, eigen monteurs 
staat garant voor een probleemloze 
montage en afwerking. Zij zijn altijd op de 
hoogte van de nieuwste bouwontwikke-
lingen en eisen. Indien gewenst wordt ook 
binnen gezorgd voor een perfecte afwerking,
inclusief beglazing van uw nieuwe kunst-
stof kozijnen of dakkapel. Het bouwafval 
wordt altijd netjes afgevoerd.

Beveiliging

Alle draaiende elementen in de kunststof 
producten zijn grondig getest op inbraak-
preventie en goedgekeurd volgens het 
politiekeurmerk / SKG**. Het hang- en 
sluitwerk is uitsluitend van zware kwaliteit. 
De draaiende delen sluiten rondom in het 
kozijn. Zelfs op het hang- en sluitwerk 
geeft Jansma Burdaard 10 jaar garantie.
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