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Europrovyl
Met vele decennia bewezen historie, circa 140 vakkundige 

medewerkers en een productie van gemiddeld 170 kozijnen per 

dag, mag Europrovyl zich een van de grootste fabrikanten van 

kunststof kozijnen in ons land noemen. Naast producent zijn wij 

vooral innovator en meedenker met de kwalitatief hoge eisen van 

Bouwend Nederland.

Alles wat Europrovyl bedenkt en maakt, ademt innovatie. Zo hebben 

wij het gepatenteerde verdiept profiel ontworpen, het Holland 100 

systeem. Ook het ‘Authentiek Kozijn’ - het imitatie schuifraamkozijn 

- komt uit onze koker. Daarnaast hebben wij eveneens het eerste 

kunststof kozijn met de zogenaamde houtlook-verbinding 

geïntroduceerd.  Begrijpelijk dat enkele van onze innovaties 

inmiddels gepromoveerd zijn tot de Nederlandse standaard.

Een prestatie in innovatie
De focus van Europrovyl ligt breder en dieper dan puur de productie 

van kunststof kozijnen. Samen met u verkennen we mogelijkheden, 

realiseren we maatwerkeisen en maken we mogelijk wat niet eerder 

werd vertoond. Van advies tot en met engineering en van productie 

tot en met montage leveren wij de beste kwaliteit en oplossingen.

Waarmaken wat we beloven
Europrovyl kent de belangen in de bouw. Bij uw nieuwbouw - 

en renovatieprojecten grijpt uw planning als een goed geolied 

raderwerk in elkaar. Ons aandeel daarin is betrouwbaar en 

verifieerbaar. We doen wat we beloven en onze direct en altijd 

aanspreekbare projectleider bewaakt, stuurt bij, keurt, corrigeert en 

informeert.

Voordeuren
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Standaard kleuren buitenzijde (nerf)

Standaard kleuren binnenzijde (glad)

krukstel met kerntrekbeveiliging. SKG klasse II

briefplaat AMI EP975

  Wit RAL 9016

  Ivoor RAL 9001

RAL 3005

RAL 5011

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7038

RAL 7039

RAL 7016

RAL 9001

  Onderhoudsarm

  Inbraakwerend

 6 jaar garantie

 Maatwerk mogelijk

 Letselwerend

Optimum
Vlakke deuren
Paneeldikte 52mm (Up=0.67/0.72)

Glas HR+++: 33.1-15-4-15-33.1 (Ug= 0.89) 

Structuur: glad of nerf

Paneeldeuren
Paneeldikte 38mm (Up=0.78)

Glas HR++: 331.-15-33.1 (Ug=1.1) 

Structuur:  glad wit/ivoor of nerf

Premium

Basic

PH3022 PH3023PH3000

EP 3000/10

PH3001

EP3000/20

PH3004

EP3000/30

PH3005

Kaderdeuren
Paneeldikte schrootpaneel: 38mm (Up= 0.40)

Paneeldikte sandwichpaneel: 26mm (Up= 0.84)

Glas HR++: 331.-15-33.1 ( Ug=1.1)

Structuur: glad wit/ivoor of nerf

EP 3002/10 EP 3003/20EP 3002/30

EP 3004/20

EP 3002/35

EP 3004/25 EP 3004/30

EP 3002/25

EP 3004/10

EP 3002/20 EP 3003/30

EP 3004/35 EP 3005/20 EP 3006/30 EP 3007/20 EP 3007/30EP 3006/20EP 3005/30

Voordeuren

RAL kleuren gladde afwerking* 

Deurgarnituur

*alleen bij de Optimum serie

PH3015

PT3000+ PT3014+PT3001+ PT3024+PT3004+ PT3025+PT3005+ PT3022+ PT3034+PT3023+


