
Kan elke maat een 
standaardmaat zijn?



Het antwoord: Ja, het kan!

Hoe dat gaat? Dat laten wij u graag op de volgende pagina’s zien.

De oplossing van het raadsel is eenvoudig: al onze deuren, 
kozijnen en systemen produceren wij zelf, op maat en naar de
wensen van de klant. Standaard of een m2-prijs bestaat bij ons
niet: wij hebben alleen het beste. Elke opdracht wordt apart en
op maat gemaakt. Het maakt niet uit of het om buitengewone of
normale modellen gaat. Maatwerk, dat is onze standaard.

Wat betekent dat voor u? Heel eenvoudig: wij hebben voor u 
altijd de ideale oplossing.



De eigen productie is de grootste kracht van TEPASSE. 
Want eigen productie betekent grote flexibiliteit in alle ’stadia:
van het product ontwerpen tot aan de planning ... garantie ... 
en korte levertijden. Net als een snelle productie en niet in de
laatste plaats de hoogste (handwerk-) kwaliteit.

Hartelijk welkom bij TEPASSE!

Mogen wij ons even aan u voorstellen?

Onze onderneming in het Westfaalse

Bocholt werd opgericht in 1901 en heeft

zich van begin af aan gespecialiseerd

in het vervaardigen en plaatsen van ko-

zijnen, deuren, serres en terrasover-

kappingen. Wij bieden een grote keuze

van op maat gemaakte elementen voor

de Duitse en de internationale markt.

Daarbij behartigen wij alle aspecten van

planning en advies tot plaatsing of re-

novatie tot aan het onderhoud aan toe. 

Ons bedrijf biedt werk aan een team

van 40 gekwalificeerde medewerkers

op een oppervlakte van 6.000 m2.

Showrooms van onze producten vindt

u in Bocholt, en in onze filialen in Arn-

hem en Aalten. Wij zijn aangesloten bij

de Kamer van Koophandel en bij het

houtbewerkingsgilde en wij hebben de

voorgeschreven veiligheidscertificaten.

Als gekwalificeerd opleidingsbedrijf

geven wij in de regel de prima opge-

leide, toekomstige generatie een kans

in eigen huis. 

Alles onder controle 
dankzij de eigen productie.
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Ideaal bij nieuwbouw of renovatie.

Bij TEPASSE weten ze niet alleen alles van design, maar ook hoe
je volgens specifieke richtlijnen, eisen en doelstellingen bouwt.
Wie verbouwt of renoveert weet, waarover wij het hier hebben.

Wij streven niet alleen naar een goede offerte van kwaliteitspro-
ducten, maar ook een goed advies en deskundigheid vinden we
erg belangrijk. Wij kennen alle beperkingen en voorschriften. Wij
informeren u daarover graag.

Wij beschouwen dat als een stukje veiligheid, net zoals de door
ons gebruikte producten, onze zorgvuldige productie, en onze
betrouwbare montage. U kunt dat gerust aan ons over laten.
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Lariksdeur, dennengroen,
edelstaal beslag, blank glas, roedes

Lariksdeur, dennenkleur, roedes panelen,
ruit met facetglas, edelstaalbeslag

Merantihout, witte kozijnen, huisdeur groen gelakt, messingbeslag, blank glas, roedes

Eikendeur, natuurkleur, ornamenten, blank glas, 
beslag: smeedijzer

Merantideur, ebbenhoutkleur, profiellijsten,
glas-in-lood, bronzen beslag
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Niet alles wat er goed uitziet, functioneert ook goed. En niet
alles wat goed gemaakt is, ziet er mooi uit. Dat geldt zeker voor
kozijnen en deuren. Daarom is het goed, dat bij TEPASSE de
techniek en de vormgeving hand in hand gaan.

Wij zien functie en design als een geheel en wij kunnen dat ook
uitvoeren. Verschillende voorbeelden ziet u op deze dubbele 
pagina. Wij hebben de oplossing voor uw probleem.

Perfect in design en functie.

Merantideur, crème/rood, blank glas,
edelstaal beslag

Meranti deurelement, licht grijs, blank
glas, afgeronde blokprofielen, edelstaal-
beslag

6



Merantideur, wit/rood, blank glas,
edelstaalbeslag

Meranti deur, lichtgrijs, huisdeur met gesloten front en lijst rood, edelstaalbeslag,
ramen links en rechts: satinato (melkglas), bovenlicht satinato met heldere glasrand

Meranti deurelement, huisdeur met 
gesloten front en lijst, lichtgrijs, blank
glas, edelstaalbeslag

Merantideur, antraciet, 6x blank glas, 
edelstaalbeslag
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Het is een open deur!

Het is een open deur, maar het is waar: kozijnen en deuren 
hebben ook een binnenkant! Wij zien het als onze taak om 
onze kozijnen en deuren op natuurlijke wijze te integreren in 
uw woning. Zorgvuldig worden ze afgestemd op het totaalbeeld.
Het maakt niet uit of het een eenmalig ontworpen nieuwbouw-
project of renovatie van een monumentaal pand is.

Ons vakmanschap en met oog voor detail zetten wij ons in om
ook de binnenzijde van uw kozijnen en deuren tot een mooi 
geheel te maken. Een TEPASSE-product herkent u altijd aan 
zijn beste kant. Het maakt niet uit welke.

Merantideur, wit, blank glas, met ge-
freesde buitenrand, edelstaalbeslag

Merantideur, blauw gelakt, blank glas,
gebogen edelstaalgreep, twee ingelegde
edelstaalplaten

Meranti deurelement wit grijs, satinato
en blank glas, edelstaalbeslag,
(voor binnenaanzicht zie pagina 9)
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Nu onbegrensd 
profielen tonen!

Bij TEPASSE-kozijnen kunt u in diverse
kunststofprofielen krijgen. Maak een
keuze uit ons uitgebreide assortiment. 

Of laat u door onze specialisten vrij-
blijvend informeren. Voorzien van honing-
raat, meerkamerprofielen en ook dich-
tingsrubbers hebben onze profielen de
laagste U-waarde – enkele zijn zelfs goed
genoeg voor duurzaam bouwen.

Vanzelfsprekend produceren wij ook het
Nederlandse blokprofiel in diverse uitvoe-
ringen.

Techniek voor geïnteresseerden.

Kozijnen, deuren en andere materialen worden op maat ge-
maakt naar uw wensen. Op de volgende 4 pagina’s informeren 
wij u over de meest gangbare (meest technische) aspecten. 
Want achter onze producten steekt meer dan dat u op het 
eerste gezicht ziet...

Wij hopen dat het duidelijk wordt dat een TEPASSE-product 
een goed doordacht product is. Voor al uw vragen en wensen,
staan onze professionals altijd voor u klaar.

En voordat het u te bont
wordt: hier ons kleurenassor-
timent.

De vraag of iets er goed uitziet, hangt
meestal af van de bestaande inrichting of
de bouwstijl.

Ons uitgebreide kleurenpalet, maakt het
mogelijk om in kunststof veel te kiezen en
in hout is bijna iedere kleur te realiseren. 

De oppervlaktes van onze profielen vallen
op door een aangename uitstraling, zijn
makkelijk te onderhouden, en kleurecht.

Een oplossing waarvan u lang zult genie-
ten ...

Technische veranderingen onder voorbehoud
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Alleen de techniek beperkt
onze mogelijkheden

Omdat wij onze houten blokprofielen ook
zelf maken, kunnen we (bijna) al uw wen-
sen vervullen. Dat geldt niet alleen voor
de maten van uw profiel, maar ook voor
de productiewensen.

Zo vervaardigen wij ook blokprofielen met
een rondev orm, als basis voor de ver-
schillende profielen van uw keuze.

Onze verschillende profielen zijn goed-
gekeurd voor nieuwbouw en ook voor mo-
numentale panden.

Wij tonen u graag de verschillende mo-
dellen in onze showroom.
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“Klep dicht” – en alles 
is prima

Bij de rolluiken raden wij u het systeem
met een revisieopening aan de onderkant
aan. Deze opening is bij iedere muur aan
te passen en in geval van een reparatie al-
tijd makkelijk te openen. De voorkanten
kunnen gespachteld of met rigipsplaten
bekleed worden.

Als alternatief kunt u natuurlijk ook ge-
sloten systemen krijgen.

Schitterende techniek voor
uw doorkijk.

Voor accessoires zoals lamellen- inkijk-
en zonbescherming, beschikken wij over
een brede keuze geselecteerde fabri-
kanten.

Voor bijna elk probleem hebben wij een
oplossing. Bijvoorbeeld liggende jaloe-
zieën die een goede zonwering garande-
ren en daarmee de juiste atmosfeer
creëren in bijvoorbeeld woonkamer en
werkruimte. Schoonheid en functiona-
liteit gaan hier hand in hand.

We besteden veel aandacht aan de elek-
trische aandrijvingen, die door middel van
zon- en windmelders gestuurd worden. 

Zorg dat uw energie 
“binnen” blijft ...

Een belangrijk onderwerp van deze tijd is:
energiebesparing.

Bij deuren en (vooral) kozijnen betekent
dat: een optimale isolatie. Zo voldoen wij
voor kozijnen aan de NEN 3576  en de gel-
dende EPC-waarde. De keuze voor de jui-
ste isolatie bespaart u op de energie-
kosten.

Dus het is belangrijk om u van te voren
door een energie-expert te laten voor-
lichten, wat voor u de beste oplossing is.



Dat ziet er veilig en 
stijlvol uit.

Wij maken uw huis veilig en de zwakke
plekken in uw huis worden gegarandeerd
verwijderd.

Moderne systemen en een robuuste uit-
voering combineren wij tot veilige deuren
en kozijnen. Wij kunnen leveren naar de
richtlijnen van het politiekeurmerk!

Hier werken veiligheidsexperts en erva-
ren adviseurs hand in hand. Een mooie
maar onbeveiligde deur vindt u bij ons ge-
garandeerd niet. Evenals massaproducten
of standaardmodellen. Bij ons vindt u wel
een combinatie van schoonheid en veilig-
heid.

Hoor, wie komt daar binnen?
Veilige deuren.

Inbrekers zijn zeer vindingrijk, maar onze
veiligheidsoplossingen zijn nog veel inven-
tiever! Enkele maatregelen zijn bij ons al in
de deuren ingebouwd. Maar tegen meer-
prijs hebben wij ook extra inbraakbeveili-
gingen. In de kozijnen dievenklauwen,
profielcilinders met uitboorbescherming,
PZ veiligheidsrozetten of blokkerende beu-
gelsloten, die u van buiten alleen maar met
een sleutel kunt openen. Alles is mogelijk.

Laat u informeren aan de hand van uw per-
soonlijke woonsituatie!
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Sesam, open u, maar wel
comfortabel alstublieft!

Kozijnen en deuren van TEPASSE hebben
een gegarandeerde levensduur van vele
jaren, ook bij intensief gebruik.

Voor intensief gebruik is het misschien
zinvol om in plaats van handmatig ope-
nen, over te gaan op half- of volautoma-
tische open- en sluitsystemen. Wat dacht
u van automatische sloten met afstands-
bediening, of dat uw deur opengaat door
middel van een vingerafdruk?

Deze moderne systemen dragen bij aan
de veiligheid en bieden ook meer comfort. 
U kunt hiermee kennismaken in onze
showrooms!

Hè, wat zie ik daar ? 
Veilige kozijnen.

Zijn kozijnen zwakke plekken in een be-
veiligd huis? Niet als u de juiste beveili-
ging kiest.

Onze maatregelen bij de beveiliging van
kozijnen gaat van eenvoudige zichtbare
beveiliging tot aan actieve veiligheids-
voorzieningen. Bijvoorbeeld met behulp
van functionele paddestoelnokken, tot
veiligheidsbeslag, en veel meer.

In onze showrooms kunt u zelf zien en
voelen hoe wij voor uw veiligheid zorgen.

Het stappenplan voor uw vei-
ligheid ... zonder valkuilen.

Wenst u het Politiekeurmerk Veilig Wonen
of ons eigen veiligheidssysteem TEPASSE
protective? Wij kunnen elke veiligheids-
standaard voor u realiseren.

Welke maatregelen daarbij voor u van
toepassing zijn, stellen wij vast afhanke-
lijk van uw woonsituatie. Maar ook wat u
wilt investeren, speelt daarbij een rol.

Als gecertificeerde veiligheidsspecialist
vinden wij voor u de ideale oplossing voor
alle ingangen van uw object.

Glasheldere voordelen.

Vaak is bij kozijnen de keuze van het jui-
ste glas bepalend voor de uitstraling,
voor de inbraakbeveiliging en niet in de
laatste plaats voor de isolatie. Wat er ook
op de markt te koop is, u vindt het bij ons.
Van zon- en warmtewerend glas tot ge-
luidwerend glas. Kortom comfort rondom.

Glas kan ook op andere plaatsen in uw
huis gebruikt worden. U kunt bijvoorbeeld
Delogcolorelementen in uw gevel laten
plaatsen, om het totaal een wat lichtere
en mooiere uitstraling te geven.

Technische veranderingen onder voorbehoud



1-2-3 geleverd en gemonteerd.

Onze service gaat van een persoonlijk ad-
vies, tot een op maat gemaakt raam, deur
of serre.

Natuurlijk staan wij ervoor in, dat onze
hoogwaardige producten vakkundig bij u
afgeleverd worden. Alles gaat volgens af-
spraak: stipte levering, professionele en
snelle montage – met de daarbij beho-
rende garanties – dit alles is voor ons van
zelfsprekend en is de kracht van onze on-
derneming!

Onze hoge kwaliteitsstandaard is erop ge-
richt dat vanaf het eerste idee tot de ja-
renlange service daarna, alles in één
deskundige hand blijft: De onze.
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Tepasse in vogelvlucht
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Voor elk huis het juiste kozijn ...

Nee, het is niet gemakkelijk, om de juiste stijl van een huis 
precies te treffen en kozijnen en deuren aan het bestaande 
huis aan te passen. Vooral, wanneer het om oude gebouwen 
gaat. Een stijlvolle en passende oplossing vindt u niet in een 
supermarkt. Dat moet u aan een specialist overlaten.

Als u kiest voor advies aan huis, dan is dat bij ons altijd 
gratis en vrijblijvend. Bij u thuis geeft onze adviseur gedegen 
advies en luistert naar al uw wensen. Het is voor u belangrijk 
om te weten, dat wij uw dromen in onze eigen werkplaats reali-
seren. Want wat een lijst is voor een schilderij, zijn kozijnen 
en deuren voor een huis.
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Nostalgische houten kozijnen, het profiel
is aan de historische bouwstijl aange-
past

Kunststof kozijn, blauw/wit, keralit
erkerpanelen 

Meranti kozijnen, geprofileerde roedes

Nostalgische houten kozijnen, het
profiel is aan de historische bouw-
stijl aangepast 

Kunststof kozijn, Nederlands blokprofiel,
Kleur: crème/groen, groene roedes
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Alle kozijnen op maat gemaakt!

Lang leve de fantasie, de vrijheid en de persoonlijke smaak! En
waar is dat het belangrijkste? Bij uw eigen huis, het centrale punt
in uw leven.

Met onze hoogwaardige, op maat gemaakte producten, zorgen
wij ervoor dat uw dromen waarheid worden. Niets wordt stan-
daard uitgevoerd, maar is exclusief op uw wensen afgestemd.

Dus droom en plan maar. Wij zorgen ervoor, dat uw dromen snel
waarheid worden en dat u er jarenlang plezier van heeft ...

Kunststof kozijn en houten huisdeur, wit Merantihouten kozijnen, grijs gelakt, 
met geïntegreerde jaloezieën.
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Een oase om je fijn te voelen ...

Waarom noemen wij het wintertuin of serre, als deze mooie
vormgegeven constructie de zon het hele jaar door in uw huis
haalt?

Een feit is dat serres als extra woonruimte worden gezien. Een
serre beïnvloedt het licht en de architectonische vormgeving
waarmee men rekening moet houden.

Wij kennen alle mogelijkheden en combineren ze zo dat uw wen-
sen op het gebied van licht en vormgeving, maximaal ingewilligd
worden.

Het eindresultaat brengt uw woonruimte naar een nieuwe dimen-
sie - in het licht!
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Houten/ aluminium woonserre,
zonnewering op het dak.

Houten/ aluminium woonserre, solarknik, zonwering, 
automatische ventilatie, links een apart zitje

Houten/ aluminium woonserre, puntdak
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Het terras: Een lichtovergoten
plekje in de buitenlucht!

Welkom in misschien wel uw meest favoriete plekje: de oase van
rust. Het overdekte terras wordt meestal gebruikt als extra be-
scherming tegen zon, wind en regen.

Er zijn veel oplossingen, die wij u kunnen aanbieden: van rustiek-
robuust tot volautomatisch. Flexibiliteit is ook hier onze troef.

Onze serre-experts helpen u graag om samen met u een unieke
combinatie van beschutting, bouwmogelijkheden en lichtinval,
tot een perfecte oase van rust te maken.
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Hout/aluminiumterras met zadeldak, windbescherming, wit
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Aluminium terrasoverkapping, aluminium grijsmetallic, Lotus-
bloemeffect, glas 10 mm VSG (veiligheidsglas)

Aluminium-terrasoverkapping, zonwering
aan de onderkant, glas 10 mm VSG



De objectbouw:
unieke gevels met kozijnen.

Objectbouw stelt de hoogste eisen aan het ontwerp van de gevel.
En daarmee ook aan het gebruik van kozijnen en deuren. Dat is
afhankelijk van de verschillende eisen die er gesteld worden aan
een gevel. De ene keer is het afhankelijk van de bestaande struc-
tuur van de stedenbouw, dan weer moet het aangepast worden
aan het gebruik.

Alles, wat de architecten in dit verband aan uitdagingen plannen,
kunnen wij realiseren. TEPASSE is een specialist met een uitmun-
tende knowhow als het om het uitwerken van objectbouw gaat.
Wij staan als zeer bekwaam bekend en behartigen samen met de
opdrachtgever of de eigenaar het hele project. Daarom is het
geen wonder dat, uitgerekend TEPASSE-Bouw, op veel plaatsen
met zijn uitstraling het karakter van het straatbeeld vormt.
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Merantihouten elementen, wit 
gelakt, 135° koppeling, messing 
beslag, roedes

Merantihouten kozijn, volgens richtlijnen 
Monumentenzorg vervaardigd

Woonwinkelcomplex

Woonwinkelcomplex

Begane grond: witte houten kozijnen, groen gelakte houten huisdeur,
1 ste verdieping: witte kunststof kozijnen, roedes
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Combinaties van 
creativiteit en hightech.

Grotere bouwprojecten vragen van alle uitvoerders meer erva-
ring. Op gebied van materialen, bouwvoorschriften, de planning,
enz.

Voor de opdrachtgever is het van groot belang, dat de vakmen-
sen zich in de opdracht verdiepen en dat het zo snel mogelijk
wordt gerealiseerd. Alleen zo kan de planning optimaal en ver-
kort uitgevoerd worden. Zo kan in ieder opzicht een perfect 
resultaat behaald worden.

TEPASSE heeft de betrokken vakmensen in dienst. Zij kunnen uw
plannen en alles wat u nodig heeft om van een object een archi-
tectonisch statement te maken, realiseren. Dat vindt u bij ons:
een betrouwbare partner!

Wijkcentrum, kunststof kozijnen, aluminium deur, wit
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U kunt vertrouwen op onze erkende leveranciers. Hebben wij u van onze producten overtuigd? 
Dat is mede te danken aan onze leveranciers, op wie wij al jarenlang kunnen bouwen.

Tepasse Fenster GmbH

Showroom Arnhem

Walstraat 50

6811 BD Arnhem-NL 

Tel. (026) 3706195

Fax (026) 3709334

info@Tepasse-Fenster.nl

www.Tepasse-Fenster.nl

Tepasse Fenster GmbH

Showroom Aalten

Herenstraat 1-III

7121 DA Aalten-NL 

Tel. (0543) 472249 

Fax (0543) 479257 

info@Tepasse-Fenster.nl

www.Tepasse-Fenster.nl

Werner Klein-Hietpas
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