
met houten kozijnen

Samen bouwen



Van Daalen Houttechniek:
professioneel partner in duurzame houtbewerking,
al meer dan 60 jaar

Bij Van Daalen Houttechniek zijn we al meer dan 60 
jaar gespecialiseerd in duurzame houtbewerking. In 
die periode is er veel veranderd. Zo zijn de 
bewerkings- en verbindingstechnieken aanzienlijk 
moderner en efficiënter geworden en voldoet het 
FSC/PEFC-hout dat we gebruiken niet alleen aan de 
allerhoogste kwaliteitseisen, maar ook aan strenge 
milieunormen. Toch is er ook iets wat in al die jaren 
niet is veranderd: onze gedrevenheid om kwaliteits-
producten te leveren. Die is hooguit nóg verder 

toegenomen. Zo is elk kozijn en elk raam dat onze 
fabriek verlaat met vakmanschap en oog voor detail 
geproduceerd. Bedoeld voor een lang en duurzaam 
leven. Of het nu gaat om een enkel, specifiek 
gevelelement voor een bijzondere renovatie, of om 
500 eenheden voor een nieuwbouwproject. Voor 
onze afnemers betekent die kwaliteitswaarborg een 
zorg minder. Zowel voor henzelf, als voor hun 
opdrachtgevers. Voor Van Daalen geldt hij als een 
vanzelfsprekendheid. Al meer dan 60 jaar.

Als hecht team van gedreven houtprofessionals leveren 
we onze bĳdrage aan kleine en grote nieuwbouwprojecten en 
renovaties. Kozĳnen, ramen, deuren, dakkapellen, gevelbetimmeringen, 
houtskeletbouw. Alles voor aannemers, zzp'ers of particulieren. Eenvoudige of 
complexe constructies. Er is heel veel mogelĳk. Intensief overleg met de opdrachtgever is 
daarbĳ essentieel, waarbĳ we graag onze expertise delen. Want we willen niet alleen dat alles 
klopt op de tekentafel, maar ook straks op de bouwlocatie. Bouwen doe je samen.

Bouwen doe je samen

Senior en junior, Ton en Mitch van Daalen

Nieuwbouw
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Bij renovatieprojecten is het nauwkeurig inmeten op locatie van groot belang voor het exact op maat kunnen maken van te vervangen delen, 
zoals scharnierende ramen en deuren. Niets is hier standaard. Al het meet- en tekenwerk wordt dan ook uitgevoerd door ervaren specialisten.

Van Daalen Houttechniek is veel meer dan alleen een 
timmerfabriek. Zo nemen we bouwbedrĳven, zzp'ers én 
particulieren veel zorgen uit handen door alles tot in de puntjes te regelen, 
van A tot Z. Wat we doen, doen we graag in een keer goed, volgens afspraak en 
een doordachte planning. Meten, tekenen, produceren, spuiten, beglazen en isoleren, 
aanbrengen van beslag, eindafwerking en inspectie, transport, montage op locatie, eindcontrole en 
oplevering; niets wordt aan het toeval overgelaten. En daarbĳ houden we van duidelĳke communicatie. 
Zowel vooraf in het offertetraject, als tĳdens de uitvoering van een project, groot of klein. Want als iedereen weet 
waar hĳ aan toe is, werkt dat niet alleen stukken efficiënter, maar ook zoveel plezieriger...

Ontzorgd, van A tot Z

Ramen, kozijnen, schuifpuien, in alle soorten, maten en kleuren, 
perfect afgewerkt en exact op maat, voor nieuwbouw of renovatie.

Van meten tot en met eindmontage,

alle disciplines onder een dak!

Bijvoorbeeld omdat we werken 
met een geavanceerd digitaal 2D 
inmeetsysteem dat direct commu-
niceert met onze CNC-gestuurde 
freesmachines. Ramen en 
deuren kunnen zo volledig 
automatisch, exact op pasmaat 
worden geproduceerd, 
waardoor plaatsing op locatie 
vlot en soepel verloopt. 
Bovendien is de kwaliteit ervan 
bovengemiddeld, omdat vrijwel alle 
werkzaamheden onder gunstige 
omstandigheden al in de fabriek  
worden uitgevoerd, zoals aflakken, 
monteren van hang- en sluitwerk 
en beglazen.

Waarom Van Daalen?
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Kozĳnonderdelen met
FSC-keurmerk

En hoe zit dat eigenlijk met het milieu?

Van hout kun je zo'n beetje alles maken. En dat 
doen we dan ook. Al ontelbare eeuwen. Waren 
het onze verre voorouders die hout ontdekten als 
grondstof voor primitieve werktuigen en als 
bouwmateriaal voor leefhutten, als drijvende 
drager, als bescherming, als brandstof, 
tegenwoordig is de honger naar hout onstilbaar. 
Van mast tot woningskelet, van papier tot 
aanlegsteiger. En natuurlijk ramen en kozijnen. 
Alles van hout. Gelukkig maar dat er veel van is. 
Althans, nog wel. Want ondoordachte houtkap in 
met name Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en het 
Congobekken veroorzaakt ernstige milieuschade. 
Vandaar dat we bij Van Daalen Houttechniek heel 

bewust omgaan met deze natuurlijke grondstof 
met eindeloze toepassingsmogelijkheden. Zo 
verwerken we steeds meer duurzaam gekweekt 
hout met FSC/PEFC-keurmerk, waarbij geldt dat 
voor elke boom die wordt gekapt nieuwe 
aanplant plaatsvindt. Bovendien gooien we niets 
weg. Alle restanten worden gerecycled of 
bewaard voor een volgend project. Vanzelf-
sprekend gebruiken we ons eigen, moderne 
machinepark zo efficiënt mogelijk. Dat scheelt 
niet alleen materieel en energie, wat een gunstig 
effect heeft op productiekosten en projectprijzen, 
maar vooral ook CO₂-uitstoot. Zo helpen we de 
bossen een handje.

Met hout kun je ongelooflijk 

veel doen, maar dat moet wel 

verantwoord en met respect 

voor de producent ervan, 

de aarde...

Hoe weet je als consument dat de houtproducten die zĳn 
verwerkt in je woning of bedrĳfspand daadwerkelĳk duurzaam zĳn 
en in overeenstemming met geldende milieunormen? 
Door bewust te kiezen voor partĳen die ook op dat punt hun verantwoordelĳkheid 
nemen. Bĳvoorbeeld door zich te conformeren aan afspraken over het terugdringen van 
CO₂-uitstoot en over de verwerking van duurzaam gekweekt hout. Bĳ Van Daalen, lid van onder 
meer de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, nemen we dat zeer serieus. Diverse 
keurmerken, zoals FSC, PEFC, KOMO en SKH, bevestigen dat. Hoewel we ons realiseren dat kwaliteitsverklaringen 
en certificaten alleen niet alles zeggen. Respect voor het milieu kenmerkt zich bovenal door attitude.

Keurmerken en attitude

Duurzaam 

produceren is 

mooi, maar het 

wordt nog veel 

mooier als ook de 

toepassing zelf 

duurzaam is, 

zoals een perfect 

sluitend raam met 

isolatieglas

Verwerkt tot gevelelement

Het tropisch 
regenwoud is 

de belangrĳkste 
natuurlĳke 

neutralisator 
van CO₂

Hout als grondstof, 
duurzaam gekweekt 
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Van Daalen Houttechniek BV
Schoudermantel 43
3981 AG  Bunnik

030 656 33 05
info@vandaalenhouttechniek.nl
www.vandaalenhouttechniek.nl

Copyright © 2017, Van Daalen Houttechniek BV
Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, dan wel enig inhoudelĳk deel ervan, mag niet worden gereproduceerd en/of 
gebruikt in publicaties door derden op welke wĳze ook, zonder expliciete schriftelĳke toestemming van de copyright-houder.
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