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Authentieke onderdorpels

Om uw kozijnen in stijl af te maken heeft Jansma Burdaard de 
authentieke onderdorpel ‘Nostalgia’ ontwikkeld in verschillende 
kleuren. De Nostalgia wordt op maat gemaakt, we kunnen deze 
dus aanpassen aan de bestaande houten of betonnen dorpels.
Uiteraard kunnen we ook een hardstenen onderdorpel plaatsen. 

Onze massief zwarte kunststof dorpel in hoge of lage uitvoering
is ideaal als vervanging van een natuursteen dorpel of beton dorpel. 
Deze kunststof dorpel is aan te passen aan uw situatie, garandeert 
een goede aansluiting en isoleert veel beter dan steen of beton.

Beveiliging

Alle draaiende elementen in het FRISIAN® kozijn worden grondig 
getest op inbraakpreventie en zijn goedgekeurd volgens het politie-
keurmerk. Het hang- en sluitwerk is uitsluitend van zware kwaliteit. 
De draaiende delen sluiten rondom in het kozijn. Daarnaast zijn bij 
deuren opties als een sperbeugel en deurspion mogelijk.

Het FrisianPlus® Blokprofi el

FrisianPlus® zorgt voor een fraaie, authentieke uitstraling 
dankzij het verdiepte blokprofi el met een hoek van 90º. 
Ook dit kozijn van Jansma Burdaard combineert de unieke 
stijl van vroeger met het comfort van nu: weinig onderhoud 
en optimale energiebesparing! 

Het FrisianPlus® kozijn heeft 

naast de rechte hoekverbinding

een authentieke haakse hoek 

van 90 graden.

Het FRISIAN® kozijn combineert de unieke stijl van weleer met 

optimale veiligheid, energiezuinigheid en volop gebruiksgemak. 

FRISIAN® is in bijna elke stijl en kleur leverbaar en om het 

onderhoud hoeft u zich niet meer druk te maken. 
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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

Jansma Burdaard BV 
Jislumerdijk 15-2, 

9111 HC Burdaard (FRL) 

E-mail: info@jansmaburdaard.nl  

Infolijn: 0519 - 33 25 53

90º

en optimale energiebesparing! 

900

ZÓ AUTHENTIEK    EN TÓCH MODERN.

Hang- en sluitwerk volgens politiekeurmerkNatuur hardstenen onderdorpelUniek! Onze authentieke onderdorpel



FRISIAN®, authentiek in kunststof

Bij FRISIAN ® kozijnen zijn de standaard schuine hoekverbindingen
vervangen door rechte verbindingen. Deze geven de kozijnen 
een fraai, authentiek karakter en zorgen voor een natuurlijke 
uitstraling. Door deze unieke eigenschappen zijn ze van 
buitenaf nauwelijks te onderscheiden van houten kozijnen.

Kwaliteit voorop

Aan de basis van het FRISIAN ® kozijn staan profi elen van 
topkwaliteit. De kwaliteit van kunststof kozijnen staat of valt 
met de dikte en zwaarte van de profi elen. Jansma Burdaard 
levert kunststof kozijnen met een vleugeldikte van 76 mm met 
extra staalversterkingen. Extra solide dus en de garantie voor een
langere levensduur. Hebben kozijnen of deuren van mindere 
kwaliteit vaak de neiging om te `zwabberen`, bij de FRISIAN ® 

kozijnen is dat ondenkbaar, ze staan letterlijk `als een huis`.

Leverbaar in elke smaak

FRISIAN ® kozijnen van Jansma Burdaard zijn in nagenoeg elke 
stijl, kleur en maatvoering leverbaar. Voor de eigentijdse of 
klassieke woning, en desgewenst kunnen ze gemaakt worden 
gelijkend op authentieke houten kozijnen. Bijna alles is 
mogelijk. Overigens blijven ook de kunststof kozijnen met 
schuine hoeken gewoon leverbaar, de keuze is aan u!

Gemaakt in eigen fabriek

Omdat FRISIAN ® kozijnen in onze eigen fabriek geproduceerd 
worden, kunnen we maatwerk leveren naar ieders wensen. 
De extra staalversterking en de allerbeste grondstoffen 
garanderen een ongeëvenaarde kwaliteit. Het FRISIAN ® kozijn 
is onderhoudsarm en biedt samen met het hoogrendement glas 
optimale isolatie. Zo wordt het gemak van nu gecombineerd 
met de fraaie, authentieke uitstraling van vroeger.

Extra zware staalversterkingen

In nagenoeg elke stijl en vorm leverbaar

FRISIAN® kozijn met roeden

Prachtig bijpassend sier-smeedijzer met draaikiepraam Subtiele Rollenband scharnierenOud hollands raam, gelijkend op schuifraamMassief zwarte kunststof dorpelErker kozijn Toog kozijn

Bent u op zoek naar kunststof kozijnen met de uitstraling van 

oude, authentieke kozijnen, maar met het comfort van nu? 

Dan biedt Jansma Burdaard u dankzij jarenlange ervaring 

en eigen fabricage vele unieke mogelijkheden.

Ontdek de unieke mogelijkheden bij Jansma Burdaard

ZÓ AUTHENTIEK    KAN KUNSTSTOF ZĲ N.

Glas

FRISIAN ® kozijnen zijn voorzien van het beste glas: HR++ dubbel 
glas met U-waarde 1,1 of het drie-laags Triple glas met U-waarde 
0,7. Hiermee profi teert u van een hoge isolatienorm en bespaart u 
dus fl ink op uw energierekening. Er zijn verschillende soorten glas 
leverbaar zoals fi guurglas en veiligheidsglas. Ook zonwering tussen 
glas is mogelijk. Zelfs glas in lood ramen kunnen we in nagenoeg 
elke gewenste vorm en kleur leveren; authentieker kan het niet!

Glas in lood ramen tussen het dubbel glas

Het FRISIAN® kozijn heeft geen standaard schuine hoekverbinding 

maar een authentieke hoekverbinding van 90 graden. 
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