
  Showroom en kantoor 

 HET LEVEN IS MOOIER…. 
 

                                ...MET KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN 
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Kenmerken: 
 

- Het meest verfijnde verdiepte profiel 
- Meerkamerprofiel, voor goede isolatie 
- Rechte lasnaden aan de buitenzijde 
- Talloze UV-bestendige Renolitfolie’s met houtnerf 
- Hang– en sluitwerk, SKG2 
- Kozijnen voorzien van KOMO-keurmerk 
- 10 jaar garantie op kozijn, 2 jaar op hang- en sluitwerk. 

Opties: 
 

- Verdekt liggend beslag (geen scharnieren in het zicht) 
- 3-laags glas, voor nog hogere isolatiewaarde 
- Ventilatieroosters, inklemhorren, figuurglas 

 

Het meest verfijnde verdiept  

liggende systeem! 

 ARKU RAMEN EN DEUREN hebben de uitstraling van hout “HOUTLOOK”  
   de voordelen van kunststof en …. Mooi, NOOIT MEER SCHILDEREN! 

Showroom: 
 

Voor nadere informatie bent u van harte welkom in onze 
showroom te Maassluis.  
Om volledig tot uw dienst te zijn raden wij u aan om  
telefonisch een afspraak te maken, telnr. 010 599 73 23 
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Kenmerken: 
 

- Het verdiepte profiel dat het meest lijkt op hout! 
- Meerkamerprofiel, voor goede isolatie 
- Rechte lasnaden aan de buitenzijde 
- Talloze UV-bestendige Renolitfolie’s met houtnerf 
- Hang– en sluitwerk, SKG2 
- Kozijnen voorzien van KOMO-keurmerk 
- 10 jaar garantie op kozijn, 2 jaar op hang- en sluitwerk. 

Opties: 
 

- Verdekt liggend beslag (geen scharnieren in het zicht) 
- 3-laags glas, voor nog hogere isolatiewaarde 
- Ventilatieroosters, inklemhorren, figuurglas 

 

Het nieuwste verdiepte profiel,  

met rechte dagkant! 

 ARKU RAMEN EN DEUREN hebben de uitstraling van hout “HOUTLOOK”  
   de voordelen van kunststof en …. Mooi, NOOIT MEER SCHILDEREN! 

Showroom: 
 

Voor nadere informatie bent u van harte welkom in onze 
showroom te Maassluis.  
Om volledig tot uw dienst te zijn raden wij u aan om  
telefonisch een afspraak te maken, telnr. 010 599 73 23 
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Kenmerken: 
 

- Het verdiepte profiel met een typerend “sprongetje”! 
- Meerkamerprofiel, voor goede isolatie 
- Rechte lasnaden aan de buitenzijde 
- Talloze UV-bestendige Renolitfolie’s met houtnerf 
- Hang– en sluitwerk, SKG2 
- Kozijnen voorzien van KOMO-keurmerk 
- 10 jaar garantie op kozijn, 2 jaar op hang- en sluitwerk. 

Opties: 
 

- Verdekt liggend beslag (geen scharnieren in het zicht) 
- 3-laags glas, voor nog hogere isolatiewaarde 
- Ventilatieroosters, inklemhorren, figuurglas 

 

Het verdiepte profiel,  

met een typerend “sprongetje”! 

 ARKU RAMEN EN DEUREN hebben de uitstraling van hout “HOUTLOOK”  
   de voordelen van kunststof en …. Mooi, NOOIT MEER SCHILDEREN! 

Showroom: 
 

Voor nadere informatie bent u van harte welkom in onze 
showroom te Maassluis.  
Om volledig tot uw dienst te zijn raden wij u aan om  
telefonisch een afspraak te maken, telnr. 010 599 73 23 



P.J. Troelstraweg 5 - Maassluis - 010 599 73 23 - info@arku.nl - www.arku.nl 

Kenmerken: 
 

- Alle kozijnprofielen kunnen gekozen worden voor uw deur! 
- Entreedeur, openslaande of dubbele deur, alles is mogelijk! 
- Meerkamerprofiel, voor goede isolatie 
- Beglazing of een deurpaneel? Maatwerk, dus u kiest wij maken! 
- Rechte lasnaden aan de buitenzijde 
- Talloze UV-bestendige Renolitfolie’s met houtnerf 
- Hang– en sluitwerk, SKG2 
- Kozijnen voorzien van KOMO-keurmerk 
- 10 jaar garantie op kozijn, 2 jaar op hang- en sluitwerk. 

Opties: 
 

- Divers RVS deurbeslag, deurduwer, deurklink of stang. 
- Deurpanelen in vele soorten en maten! 
- Luxe kunststof onderdorpel, isolerend en slijtvast! 
- Brievenbus, elektrische opener 

 

K-vision kunststof deuren! 

 ARKU RAMEN EN DEUREN hebben de uitstraling van hout “HOUTLOOK”  
   de voordelen van kunststof en …. Mooi, NOOIT MEER SCHILDEREN! 

Showroom: 
 

Voor nadere informatie bent u van harte welkom in onze 
showroom te Maassluis.  
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Kenmerken: 
 

- Eenvoudige en lichte bediening! 
- Sterk inbraakwerend, standaard uittilbeveiliging! 
- Meerkamerprofiel, voor goede isolatie 
- Thermisch onderbroken aluminium onderdorpel 
- Perfecte afdichting met rubbers door het hefsysteem!  
- Rechte lasnaden aan de buitenzijde 
- Talloze UV-bestendige Renolitfolie’s met houtnerf 
- Hang– en sluitwerk, SKG2 
- Kozijnen voorzien van KOMO-keurmerk 
- 10 jaar garantie op kozijn, 2 jaar op hang- en sluitwerk. 

Opties: 
 

- RVS hendel of komgreep 
- Diverse uitvoeringen 2, 3 of 4-delige hefschuifpui 
- Borstwering of volledig veiligheidsglas! 
- Plisséhordeur 

 

K-vision hefschuifpui  
de verbinding tussen huis en tuin! 

 ARKU HEFSCHUIFPUIEN hebben de uitstraling van hout “HOUTLOOK”  
   de voordelen van kunststof en …. Mooi, NOOIT MEER SCHILDEREN! 

Showroom: 
 

Voor nadere informatie bent u van harte welkom in onze 
showroom te Maassluis.  



Geschiedenis:  
 

Arku Bouw is in 2005 opgericht door toenmalig eigenaar Dhr. A. de Haas. Na jaren ervaring 
te hebben opgedaan heeft dhr. P. Overtoom in januari 2013 het bedrijf overgenomen.  
 
 
Klanten: 
Sinds de oprichting is de vaste klantenkring van ZZP’ers flink toegenomen. Scherpe prijzen, 
betrouwbaarheid, deskundigheid en flexibiliteit hebben daar hun invloed op gehad. Ook 
particulieren weten hun weg steeds meer naar ons te vinden.  
 
 
Bedrijf: 
Scherp inkopen bij leveranciers van kwaliteitsproducten is de start van een goede  
prijs-kwaliteit verhouding. Daarnaast is het van belang om de bedrijfskosten waaronder  
reclame en personeelskosten zo laag mogelijk te houden.  
 
Onze reclamekosten worden tot een minimum beperkt door enkel drukkosten van  
brochures en onze website. Mond– op mondreclame is de beste en meest voordelige recla-
me die er is! 
Personeel hebben we niet in dienst, voor uit te voeren werkzaamheden huren we  
deskundige ZZP’ers in die we kennen en waar we (al vele jaren) van op aan kunnen.   
 
 
Showroom: 
In onze showroom kunt u o.a. de verschillende type kunststof kozijnen, Keralit gevelbekle-
ding en een terrasoverkapping bekijken. We zijn geopend van ma t/m vr. 8:00 - 17:00. Aan-
gezien ik zo nu en dan werkzaamheden buiten de deur hebt zoals leveren van producten, 
inmeten en opname van werk verzoeken wij uw showroombezoek bij ons in te plannen zo-
dat we voldoende tijd vrij kunnen maken om u volledig te kunnen informeren. 
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U kunt bij ons ook terecht voor: 
 
- Kunststof gevelbekleding 
- Garagedeuren 
- Rolluiken 
- Dakkapellen  
- Serres en overkappingen 
- Lichtkoepels 
- Aluminium ramen en deuren 
- Uitbouw en verbouwingen 


