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Meer dan aanzicht met  
Ceran Totaalbouw B.V.
Met de kunststof kozijnen en  

schuifpuien geeft Ceran Totaalbouw B.V. 

uw meer ruimte om thuis te genieten en 

geld te besparen! Van tijd voor uwzelf, 

met vrienden of familie, lekker in uw tuin  

buiten voor een barbecue, borrel of  

om te relaxen. Een fijne plek voor de  

kinderen om te spelen.

Laat uw inspireren door de  

Ceran Totaalbouw B.V. collectie en ontdek 

de eindeloze mogelijkheden. Wij  

adviseren u graag over uw persoonlijke 

situatie in dit magazine of bij uw thuis!

Ceran Totaalbouw B.V.  
Inspiratie Magazine
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De eerste keus voor
meer leefruimte thuis.

Wilt u meer ruimte in huis om te 

genieten? Onze openslaande deuren of 

dakkapellen geven u er fl ink wat aantal 

meters bij. Bij ons kunt u kiezen uit 

diverse stijlen, kleuren en opties. Samen 

maken we het ontwerp dat helemaal bij 

uw stijl en wensen past. Wij maken 

alles volledig op maat en komen het 

vakkundig bij uw plaatsen. Zo houden wij 

het hele proces in eigen hand en kunt u 

zorgeloos genieten van meer ruimte thuis. 

Heeft u een vraag over onze producten? 

Wij adviseren u graag. Geef uw leven de 

ruimte en wij doen de rest.

ONTZORGEN VAN A TOT Z

Wij nemen alle zorg uit handen. 

Van ontwerpen, inmeten en technische 

berekeningen tot het plaatsen, service 

en repareren van uw kozijnen.

VOOR IEDEREEN

Wat uw wens of budget ook is. Wij helpen 

u graag met een passende oplossing. Onze 

kozijnen zijn verkrijgbaar in vele stijlen, 

kleuren en zijn uit te breiden met extra

opties. Zo vindt u altijd iets naar uw wens. 

VOLLEDIG OP MAAT

U heeft een droom. Wij helpen u deze te 

realiseren. Zodra u aan de kozijnen denkt, 

dan denkt u aan volleedig maatwerk en dat 

is bij ons de standaard. U kunt het dus zo 

gek maken als u zelf wilt.
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Standaard krijgt u 20 jaar garantie op de 
profielen van onze kunststof kozijnen.
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Productoverzicht:
Ontdenk onze kwaliteitsproducten

Kunststof Kozijnen
Droomt u ook van een onderhoudts 

vriendelijk thuis? Het hele jaar door meer 

licht en ruimte creëren in uw droom huis? 

Dankzij onze kunststof kozijnen geven wij 

door opties, stijlen en kleuren een nieuw 

leven aan uw woning. Dat wordt 

genieten!

Deuren
Wij hebben een zeer uitgebreide 

selectie waaruit u uw kunststof voordeur 

kunt kiezen. Een moderne of klassieke 

voordeur, verschillende glassoorten, vele 

kleurmogelijkheden en een ruime keuze 

wat betreft sierbeslag. Kijk of vraag ook 

eens naar onze deurenfolder! 

Isolerend, inbraakwerend

Het visitekaartje van uw woning
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Hefschuifpui
Bij Ceran Totaalbouw B.V. vindt u de  

ideale hef-schuifpui voor uw woning. 

Welke afmetingen u ook kiest voor uw 

schuifpui. We maken uw schuifpui voor 

u op maat. Ook de zeer grote. Denk  

bijvoorbeeld een 3-delige of 4-delige 

schuifpui.

Gevelbekleding
Gevelbekleding wordt in Nederland  

al decennia lang toegepast ter  

bescherming van de gevel of als  

verfraaiing van de woning. Keralit  

gevelbekleding is verkrijgbaar in  

meer dan 30 verschillende kleuren  

en meerdere modellen.

Meer licht en ruimte

Extra isolatie
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Kunststof Kozijnen:
Meer dan aanzicht

De kunststof kozijnen van Ceran Totaalbouw 

B.V. en een hoge kwaliteit voor een uiterst 

aantrekkelijke prijs.

Kozijnen laten licht en lucht toe in uw woning. 

Ze bieden bescherming en tevens creëren 

ze een riant uitzicht op de omgeving. In een 

modern en tijdloos design. Schüco  

kozijnsystemen voldoen aan uw eigen stijl en 

smaak. Met de beste prestatie qua thermische 

isolatie helpen ze mee energie te besparen. 

Dat is goed voor het milieu en uw  

portemonnee. Uw droomwoning krijgt meer 

comfort en meer waarde.

     In 150 verschillende RAL kleuren

     Stijlen: klassiek, modern en design

     Standaard 20 jaar garantie

     Volledig maatwerk
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Betaalbaar en hoogwaardige kwaliteit
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Kunststof Kozijnen:
Ontdenk welke mogelijkheden er zijn!

1. Kies het beste kozijn
voor uw woning

2. Kies de gewenste kleuren

3. Kies de beste accessoires

4. Tijd voor de renovatie

Het nieuwe pvc systeem van Schüco verenigt vele voordelen in één product: het bereikt 

een nooit gezien niveau van fl exibiliteit, effi  ciëntie en procesveilig- heid bij de productie 

en de montage, voldoet aan de strengste eisen inzake comfort en veiligheid en biedt 

ruime keuzemogelijkheden op het vlak van vormgeving en uitvoering. Hun innovatieve 

technologie voor de geïntegreerde dichting is een heuse wereldprimeur of het nu gaat 

om particuliere woning- of utiliteitsbouw, nieuwbouw of verbouwing.

Ontwerp samen met uw adviseur 
de eindeloze mogelijkheden.

Vast glas

Kiep raam

Klap raam

Draai kiep raam
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Of het nu gaat om 

particuliere woning,

utiliteitsbouw, 

nieuwbouw of 

verbouwing.

‘‘

‘‘
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Modern en 
stijlvol in vele 
kleur combinaties

Het is net of u voor een vitrine 

staat met 22 smaken ijs. 

Keuze genoeg, maar toch zijn 

we geneigd voor die standaard 

vanillesmaak te gaan. Ook bij 

kunststof kozijnen gaan mensen 

ondanks de ruime keuze, vaak 

voor de basiskleuren van de 

Schüco profielen. Dus zonder 

kleurfolie, gewoon zoals ze zijn.

Om uw kozijnen, ramen, deuren 

en schuifpuien 100% aan te laten 

sluiten bij uw smaak, heeft u vele 

mogelijkheden en keuzes. Het 

begint bij het selecteren van de 

juiste stijlvariatie van het profiel. 

Ral 9001 crèmewit en Ral 9016 

wit zijn behalve trendy, 

ook nog eens goedkoper.

Ga voor meer informatie naar
cerantotaalbouw/kleursystemen
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Zwartbruin

Wit

Monumentengroen

Gouden Eik

Ervaar alle voordelen van kunststof ramen en deuren in combinatie met de 

warme en natuurlijke uitstraling van het natuurproduct hout. De eigentijdse 

kwalitatieve afwerking van deze verweerde houtnerf look geeft je thuis een 

stijlvolle en vooral tijdloze uitstraling.

Antracietgrijs

Silver

Siena Noce

Crème

Monumentenblauw

Siena Rosso

Zwart

Wijnrood

Kleur variaties in profielen
en uitvoeringen

Natuur kleuren

Vraag uw adviseurs om de kleurenwaaier
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Kunststof Deuren:
Meer dan aanzicht

Bij Ceran Totaalbouw B.V. stelt u uw deur  

op maat samen. Laat u door deze deuren  

inspireren voor uw woning. Er zijn ontelbare 

mogelijkheden, indelingen en kleuren  

en accessoires.

WELKE DEUR PAST BIJ U?

De ervaring leert, dat het als zeer prettig 

wordt ervaren dat men de voordeur zelf kan  

samenstellen. Zoveel mensen zoveel wensen, 

dat blijkt wel uit deze voordeurcollage. Laat u 

inspireren door de vele mogelijkheden die wij 

te bieden hebben.

       20 Jaar garantie

      Onderhoudsarm

      Hoge Isolatiewaarde

      Veilig wonen



15

Het visitekaartje van uw huis
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CRN-1

CRN-5

CRN-2

CRN-6

CRN-3

CRN-7

CRN-4

CRN-8

THUISKOMST MET EEN GOED 
EN VEILIG GEVOEL
Al jaren lang leveren en monteren wij ramen en deuren bij 

onze klanten. Welke voordeur ook bij u past, onze klanten 

vinden het allemaal fi jn dat ze bijvoorbeeld zelf hun 

voordeur kunnen samenstellen. Zoveel mensen zoveel 

wensen. Dat blijkt wel uit deze voordeurcollage. Laat u 

inspireren en weet dat nagenoeg alles mogelijk is met 

onze project voordeuren!

Getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

Kleuren worden doorgegeven aan de hand van een 

kleurenwaaier.

Let op:  
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ONTWERP UW EIGEN DROOMDEUR HIERONDER. Of vraag het aan uw adviseur.

CRN-9

CRN-13

CRN-10

CRN-14

CRN-11

CRN-15

CRN-12

Als Schüco Premium 

Partner vertrouwen wij 

op hoogwaardige 

Schüco profi elen. Met 

Schüco Living Variant 

en CT70 schept u een 

thuis dat aan al uw 

wensen voldoet. 

Uw huis, uw deur, uw stijl.



18

Kunststof Project deuren
Naar eigen wens samenstellen

De voordeur met stijlen en dorpels kunt u geheel naar wens samenstellen. U kunt 

bijvoorbeeld kiezen voor meerdere dorpels of één dorpel in het midden, met in het 

onderste deel glas, een glad paneel of een paneel met een stapeldorpel-look. 

Verschillende borst-weringshoogten en roeden op het glas zijn ook mogelijk.

CRN-16

CRN-20

CRN-17

CRN-21

CRN-18

CRN-22

CRN-19

CRN-23

CRN-24 CRN-25 CRN-26 CRN-27
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CRN-28

CRN-33

CRN-39

CRN-29

CRN-34

CRN-41

CRN-31

CRN-35

CRN-32

CRN-38

Ga voor meer informatie naar
cerantotaalbouw/projectdeuren

WIJ LEVEREN ALTIJD 

ELKE DEUR MET 3 

GELIJKSLUITENDE 

SLEUTELS!
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DEUREN MET ORNAMENTGLAS
Qua glas in uw voordeur zijn er talloze stijlen om uit te kiezen. Het 

structuuroppervlak van het ornamentglas is geplaatst tussen het dubbel glas 

en laat voldoende licht door. De buitenzijde van het glas is glad en daardoor 

gemakkelijk schoon te houden.

Gotik

Mastercarre

Goti Ornament

Masterline

Satinato

Pave, wit

Chinchilla

Masterpoint

Uadi

Punto

Royal King

Kathedraal, fi jn
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ISOLATIE, VENTILATIE EN VEILIGHEID
Goede isolatie, ventilatie en veiligheid staan 

aan de basis van woongenot. Vandaar dat 

Ceran Totaalbouw B.V. hier veel aandacht 

aan besteedt. Niet alleen als het gaat om de 

ontwikkeling van producten, ook voor een 

goed advies nemen wij écht de tijd.

HR++
HR++ beglazing is dubbel glas met een 

optimale warmte-isolatie. Eén zijde van 

het glas heeft een heel dunne coating en 

de spouw is niet met lucht, maar 

met een speciaal isolerend gas gevuld.

HR+++
HR+++ glas is geen dubbel maar 

drievoudig glas en heeft de hoogste 

isolatiewaarde van alle isolatieglas. De 

onzichtbare coating op de binnenste 

glasplaat laat zonnestralen door en 

weerkaatst de warmte in huis.

HR glas wint al jaren aan populariteit ten 

opzichte van het ‘gewone’ dubbel glas. 

Door middel van HR++ glas kan men fl ink 

bezuinigen op stook- en koelingskosten. 

HR glas of dubbel glas zorgt ervoor dat 

er minder warmte door een raam of deur 

wordt geleid. Zo is de binnentemperatuur 

makkelijker te reguleren.

SOORTEN GLAS VOOR ISOLATIE
De U-waarde geeft de isolatiewaarde van 

glas aan. Hoe lager de U-waarde hoe beter 

de isolatie. ‘Gewoon’ dubbel glas heeft een 

U-waarde van 2,7. De ramen en deuren van 

Ceran Totaalbouw B.V. zijn standaard min-

imaal uitgevoerd met isolatieglas met een 

U-waarde van 1,1.

HOE KOMT DIT VERSCHIL?
Bij ‘gewoon’ dubbel glas is de spouw 

gevuld met lucht. Bij isolatieglas en 

drievoudig isolatieglas is de spouw gevuld 

met beter isolerende gassen. Ook zit aan 

de binnenzijde een speciale coating, die de 

warmte weerkaatst, waardoor de isolerende 

werking groter is.

OVERIGE MOGELIJKHEDEN:
• Zonwerend glas

• Gelaagd veiligheidsglas

• Geluidwerend glas

• Ornamentglas

HR++

HR+++
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Schuifpuien
Meer dan aanzicht

Elegante, lichtdoorlatende glasarchitectuur 

biedt Ceran Totaalbouw B.V. u nieuwe  

perspectieven binnen uw woonruimte.  

Geruisloze en kindvriendelijke bediening  

van de hefschuifdeur geeft onmiddellijk  

toegang tot terras, balkon of tuin.

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

Hoe zijn de kunststof schuifpui van Schüco 

nou anders van andere kozijnen, oftewel wat 

is het onderscheidend vermogen? De  

voordelen hebben wij voor je op een rij gezet:

      Uitstekende isolatie

      Bescherming tegen regen en wind

      Goede geluidsisolatie

      Inbraakveilig (RC2)
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Creëer ruimtes die overspoeld worden door licht
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SCHÜCO LIVINGSLIDE

OPENINGSMOGELIJKHEDEN HEFSCHUIFPUI

Er zijn veel mogelijkheden voor de hefschuifpui.

Hier ziet u enkele voorbeelden. 

Hef - Vast - Vast kunststof schuifpui

Vast - Hef - Hef - Vast kunststof schuifpui

Hef - Vast - Vast - Hef kunststof schuifpui

Hef - Vast kunststof schuifpui

BESTAND TEGEN INBRAAK

In de RC2-uitvoering voldoen onze 

kozijnen aan de eisen van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen en het 

KOMO-keurmerk. Producten met een 

KOMO- keurmerk zijn objectief 

getoetst en goedgekeurd door 

onafhankelijke deskundigen. Onze 

kozijnen zijn standaard voorzien van 

inbraakwerend hang- en sluitwerk.

Het is een vlak profi el 
met een strakke 
moderne uitstraling
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Gevelbekleding
Meer dan 37 
verschillende Keralit kleuren

Welke gevelbekleding heeft een houtlook? 

Keralit heeft dit in ieder geval. De kunststof 

gevelbekleding heeft 24 kleuren waarbij er 

een houtnerf zichtbaar is. Dit zorgt voor een 

echte houtlook en kan bijna niet 

onderscheiden worden van echt hout. Het 

voordeel van de houtlook is dat het alle 

voordelen heeft van kunststof gevelbekleding 

en toch lijkt op hout. Doordat u Keralit gelijk 

in de juiste kleur kunt kiezen hoeft u niet te 

schilderen, iets wat bij hout wel om de zoveel 

jaar moet gebeuren.

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
voordelen hebben wij voor je op een rij gezet:

      10 jaar garantie!

      Verschillende Keralit modellen en kleuren

      Duurzaam

      Lange levensduur
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Een waardevolle investering!
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Blijvend kleurvast
nooit meer schilderen

Verhoogt de waarde
van uw woning

10 jaar garantie
lange levensduur

Gevelpanelen geven uw huis een mooie uitstraling en waardestijging. 

Bovendien gaan ze lang mee en blijven ze mooi. Nog een voordeel: 

weinig onderhoud. Steeds meer mensen kiezen daarom voor 

kunststof panelen. Maar let op: kies voor kwaliteit.

3 MODELLEN GEVELPANELEN
Er is keuze uit drie modellen Keralit-gevelpanelen. Gaat het om gevelrenovatie van uw klassieke 

of landelijke woning? Dan zijn het potdeksel 177mm en sponningdeel 143mm ideaal. Zoekt u een 

gevelpaneel voor een modern huis? Kies dan voor het Keralit sponningdeel 190mm.

Hét traditionele model Hét moderne model Hét karakteristieke model
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Nooit meer schilderen
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Notitie
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Kunststof kozijnen 
zijn brandvertragend, 

bieden een hoge 
energiebesparing 
en door een stalen 

versteviging stootvast en 
inbraakwerend.

Kunststof deuren uit 
topsegement met 

stijlvolle vormgeving. 
Hoogste score op 

het gebied van 
thermische isolatie en 

inbraakpreventie.

Kunststof schuifpuien zijn 
altijd eenvoudig en licht 

te bieden dankzij een 
perfecte systeemtechniek. 

Betrouwbaar en veilig 
tegen inbraak.

KUNSTSTOF KOZIJNEN KUNSTSTOF DEUREN KUNSTSTOF SCHUIFPUIEN

Kunststof dakkapellen 
worden volgens 
onze eigen hoge 
kwaliteitsnormen, 

geheel naar uw wensen 
gebouwd, dit kan met of 
zonder binnenafwerking.

De juiste gevelbekleding 
is voor de waarde van uw 

huis van groot belang. 
U wilt natuurlijk het 

liefst zo weinig mogelijk 
onderhoud en ook nooit 

meer schilderen. 

Voor ieder huis 
hebben wij passende 

raamdecoratie. Zo 
kunt u kiezen uit vele 

verschillende opties en 
designs.

DAKKAPELLEN GEVELBEKLEDING RAAMDECORATIE

DE PARTNERS WAAR WIJ MEE SAMENWERKEN

Ceran Totaalbouw B.V. staat voor vakmanschap, kwaliteit en service

085-0220-427 |  info@cerantotaalbouw.nl  |  www.cerantotaalbouw.nl


