
Hout-aluminium kozijnen en deuren
KombiRoyal®
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Energiezuinig en
Passiefhuis geschikt.



Aanspraak in nieuwe dimensies.

De vraag naar hout-aluminium kozijnen groeit sterk. En dat is niet verwonderlijk; het

verenigt namelijk de exclusieve eigenschappen van een natuurlijk houten kozijn met de

bijzondere eigenschappen van hoogwaardig aluminium. Maar toch is niet elk hout-

aluminium kozijn met elkaar te vergelijken. Het verschil in kwaliteit en design zit vaak

in de details.  

Wie iets speciaals zoekt, vindt zijn weg naar Niveau:

NIVEAU Hout- aluminium
Hout-aluminium, van nature exclusief. Natuurlijke behaaglijkheid binnen, hoogwaar-

dige weersbestendigheid buiten. Hout-aluminium kozijnen van Niveau verenigen de 

bijzondere voordelen van beide materialen in één systeem. Door de geslaagde combinatie

van natuurlijke materialen en hoogwaardige techniek, is daarmee de ideale oplossing

bereikt voor iedereen die het hoogste comfort eist maar niet de behaaglijkheid van een

houten kozijn zou willen missen.
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Hout en aluminium

NIVEAU vindt, als lid van de GRUPPE 98, het zeer belangrijk

om alleen hout te gebruiken wat afkomstig is uit goed bosbe-

heer. Daarom worden er diverse houtsoorten aangeboden met

het FSC-certificaat.

Warmte en behaaglijkheid

Het exclusieve hout-aluminium kozijn van Niveau is te herkennen aan zijn compromisloze 

kwaliteit. Het unieke en goed doordachte KombiRoyal® systeem biedt de perfecte oplossing 

voor prestigieuze nieuwbouw, verbouwing en renovatie projecten.

KombiRoyal®

Niveau hout-aluminium kozijnen zijn te leveren in talrijke houtsoorten met verschillende 

afwerkingsmogelijkheden voor  zowel binnen (van transparant tot alle RAL-kleuren) als voor 

buiten (bijna alle RAL-kleuren en speciale kleuren)

Hout-aluminium kozijnen van Niveau staan garant voor kwaliteit, u krijgt 

10 jaar garantie op de oppervlaktebehandeling aan de buitenzijde.

Hout-aluminium kozijnen van Niveau staan voor veiligheid in uw huis. Door het toepassen van 

goed basisbeslag en veiligheidsbeslag voor 38 verschillende modellen (t/m WK2.-met certificaat, 

volgens DIN V ENV 1627 ff), is uw veiligheid gewaarborgd.

Afb.: KombiRoyal®SR

De bijzondere eigenschappen van hout:

Uitstraling – Hout bezit een unieke eigenschap die warmte 

en behaaglijkheid uitstraalt.

Puur natuur – geen ander materiaal bezit een vergelijkbare 

warme uitstraling.

Levendig en veelzijdig – verschillende houtsoorten maken 

een hout-aluminium kozijn tot een uniek, harmonieus 

onderdeel van de woonruimte. 

Materiaal met toekomst – hout is een natuurlijke, groeiende

grondstof die op een uitstekende manier ecologische en 

economische aspecten met elkaar verbindt.

Overtuigende constructieve voordelen – hout heeft een 

uitstekende stabiliteit en maakt een hoge isolatiewaarde van het

kozijn mogelijk.



Hout  fascineert

Alle kozijnen worden afgelakt geleverd met een milieuvrien-

delijke verf, alle lakken voldoen aan de veiligheidsnorm voor

kinderspeelgoed. Op verzoek kunnen ook lakken op plantaardi-

ge basis verwerkt worden.

De afwerking voldoet aan de DIN 68800 - EN 350-Z norm en wordt 

afhankelijk van de houtsoort en laksoort in 4 -5 lagen, inclusief tussen-

schuren, opgebracht. (impregneren, grondverf, voorlak en aflak).

Alleen  zorgvuldig geselecteerde “Edel”-hout soorten worden bij de hout-aluminium 

kozijnen van Niveau verwerkt. Elk daarvan heeft zijn eigen karakter en individuele 

uitstraling en is uitvoerbaar in een oneindig aantal kleurvariaties.

Alleen zorgvuldig 

geselecteerde hout-

kwaliteiten worden bij 

de productie verwerkt.

Natuurlijk en individueel

De natuurlijke vervuiling door stof en regen wordt door de vuilafsto-

tende oppervlakte van Cleaneffect duidelijk tegen gegaan. Daarnaast 

ziet het er door de witte pigmentering en het ruwe oppervlakte ook 

nog eens optisch aantrekkelijk uit. 

Houd u er rekening mee dat de kleuren in de brochure een kleur-

afwijking kunnen hebben. Uw NIVEAU dealer heeft een originele 

kleurstaal voor u ter beschikking.

Gevarieërde, warme uitstraling.

Een overzicht van door ons geselecteerde houtsoorten en 

afwerkmogelijkheden. Andere houtsoorten, met of zonder 

FSC-certificaat zijn op aanvraag ook leverbaar.

Creatieve vrijheid met : 11 houtsoorten, 14 houttinten, 182 RAL-kleuren voor het hout en

162 RAL-kleuren voor het aluminium – de mogelijkheden van kleurcombinaties is nagenoeg

onbegrensd. Creëer uw eigen stijl en uitstraling.

Hout/aluminium kozijnen van Niveau zijn ook met een 

vuilafstotende aluminium coating leverbaar.

Naast RAL-kleuren in de moderne matte uitvoering, biedt Niveau 

ook uitvoeringen aan in houtdecor en varianten met vuilafstotende 

poedercoating. 

Laat u inspireren door de ongekende mogelijkheden van aluminium. Het exclusieve 

systeem van Niveau biedt u daar alle mogelijkheden voor. 

Exclusiviteit en comfort. Exclusief : NIVEAU-Cleaneffect.

Grenzeloze ontwerpvrijheid.

Antraciet
RAL 7016

Verkeerswit
RAL 9016

Horizonblauw
RAL 5023

Lichtgrijs
RAL 7035

Purperrood
RAL 3004

Cleaneffect
groen

Cleaneffect
grijs

Cleaneffect
wit

Cleaneffect
brons

Cleaneffect
DB 703 FS

Douglas 1
Houtdecor

Houd u er rekening mee dat de kleuren in de brochure een kleurafwijking

kunnen hebben. Uw NIVEAU dealer heeft een originele kleurstaal voor u

ter beschikking.

Houd u er rekening mee dat de kleuren in de

brochure een kleurafwijking kunnen

hebben. Uw NIVEAU dealer

heeft een originele kleur-

staal voor u ter beschik-

king.

In bijna alle RAL 

kleuren beschikbaar.

Aluminium inspireert

Grenen

Opaal wit

Marmer grijs

Atlas grijs

Golden pine

Peroba rose

Rood beuken
Monterey 
pine

Marmer grijs

Staal grijs

Western 
cedar

Montana 
pine

Tasso rossoCrème 9001

Framiré

Edelkastanje

Sapeli

Mahonie

Wit dekkend

Eiken donker

Legnorosso

Eiken klassiek

Golden eik

Teak blank

African 
Blackwood

Mayflower

Lauro preto

Wengé

Teak blank Natuur Natuur

LariksEucalyptusFSC Meranti-SelectNiangon

Natuur

Vinhatico

Eiken
antiek

Gevlamd teak Natuur Natuur Natuur Natuur

Eiken Padouk Elzen Hemlock Beuken Kersen
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NIVEAU

Door de jarenlange ervaring in het fabriceren van hout-aluminium kozijnen, heeft NIVEAU  de 

know-how in huis om voor elke situatie een passende oplossing te realiseren. Van schuin- of getoogde

elemenen, diverse kruisroedes tot op maat gemaakte aluminium deuren. Met zijn complete aanbod is

NIVEAU uniek in de markt.

Een passend oplossing voor elke situatie.

Het uitgebreide NIVEAU hout-aluminium systeem

biedt probleemloos voor vele kozijnmodellen

passende oplossingen.

Extra leverbaar: Hef-schuifpuien
(optioneel elektrisch aangedreven)

Parallel-kiep-schuifpuien

Exclusief en compromisloos 

NIVEAU hout/aluminium kozijnen zijn prima te integreren in vri-

jwel elk gebouw. Ongeacht wat de architect daarbij voor ontwerp

heeft gerealiseerd.

Nieuw bouwen met NIVEAU hout-aluminium kozijnen is een must voor 

elke architect, aannemer en toekomstige bewoner of gebruiker. De zeer 

goede isolerende eigenschappen dragen daar zeker aan bij.

NIVEAU hout-aluminium kozijnen zijn de oplossing voor verbouw of reno-

vatie. Door de topkwaliteit een gegarandeerde waardestijging van uw 

woning. De uitstraling van het natuurlijke, houten kozijn aan de binnen-

kant, kan daarbij een perfecte combinatie zijn met de bestaande vloeren 

en deuren.

Innovatief, duurzaam, goede isolatiewaarde, onderhoudsarm, enz, 

welke voordelen zijn er voor de projectbouw nog meer te noemen. 

NIVEAU hout/aluminium kozijnen spreken voor zich.

Nieuwbouw

Verbouw/renovatie

Projecten

Hef-schuifpui

Kiep-schuifpui 

De bijzondere eigenschappen van aluminium

volledige bescherming tegen weersinvloeden in elk 

jaargetijde

weinig onderhoud 

blijvend fraaie uitstraling

ongekende kleurmogelijkheden en uitvoeringen

lange levensduur

(daardoor 10 jaar garantie van NIVEAU op de afwerklaag)

Van nature exclusief.

Hi-tec en comfort

Afb.: KombiRoyal®

Afb.: Passiefhuis
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1. Het aantrekkelijk uitziende 

binnen- en buitenaanzicht in 

twee varianten: KombiRoyal®

en KombiRoyal® SR.

68 mm houtsterkte en 18 of 22 mm 

aluminium geven een optimale 

inbouwdiepte van 86 of 90 mm.

2. Dubbele aanslag met  als optie een 

3e dichting voor de hoogste dichtheid,

beste isolatie, betere inbraakwerend-

heid  en betere geluidsisolatie t.o.v. 

normale kozijnen.

3. 4 mm speling tussen kozijn met 

ingefreesde sluitstukken en het draai-

raam voor extra zekerheid.

4. Een speciaal klemsysteem in de 

aluminium profielen zorgt voor een 

hoge stabiliteit en het duurzaam en 

gelijkmatig aandrukken van het glas.

5. Metalen hoekverbindingen 

garanderen een stabiele verbinding, 

op verzoek kan de hoekverbinding ook

gelast worden.

6. 5 mm afstand tussen het alumi-

nium profiel en het draaideel 

(advies is minimaal 3.5 mm). De grote

re ruimte zorgt voor een optimale 

beluchting. Het glas is aan de voorkant

gelijk met 

Stijl en design tot in het detail.

Traditioneel vakmanschap, oog voor detail en liefde voor het vak. Dat laat Niveau zien

met het KombiRoyal® kozijn. Een hout-aluminium kozijn dat zijn gelijke niet kent. Kijk,

vergelijk en oordeel zelf. 
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Exclusiviteit in hout

en aluminium. Het

KombiRoyal® systeem

van NIVEAU combi-

neert de modernste

techniek met 

vakmanschap.

1

6

7

3

4

het hout en alles is zo geconstrueerd dat het houten 

deel altijd droog blijft.

7. Absolute flexibiliteit voor de inbouw van andere 

glassoorten en diktes.

8. Siegenia beslag in RVS look (Titan-zilver) veiligheids-

beslag mogelijk. Afdekkappen op alle zichtbare bes-

lagdelen in verschillende  kleuren passend bij de kruk.

9. Rolgelaagde vleugeloploop 

waarborgt het bedieningsgemak.

10.Standaard geïntegreerde foutbediening

voorkomt een foute bediening.

Een blik op de constructiedetails laat

zien dat een KombiRoyal® kozijn aan

de hoogste eisen voldoet.

Kies uit de verschillende modellen uw persoonlijke favoriet

Kruisroedenvarianten

Ingefreest  merkbeslag met

moderne RVS look.
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KombiRoyal®

grote binnendichting

extra binnendichting

optie: extra dichting

in de binnenzijde van

het draairaam

KombiRoyal® SR
2-kleurig

NIVEAU-Plus:

HR++ glas met een

“echte” Ug-Waarde 

van 1.1 W/m2K. 

Met de hoogste 

lichtdoorlatendheid 

en neutrale kleur.

ter vergelijking!

buitenste dichting

2

KombiRoyal®

U heeft de keuze:

Ug
W/(m2K)

1,1
0,6

Waarde
%

63
50

tL
%

80
69

Systeem

KombiRoyal®

KombiRoyal®

UW
1

W/(m2K)

1,3
0,92

Afbeeldingen: KombiRoyal®

Houtsoort: Lariks
Kleurloos gelakt

Het verschil in het boven

getoonde systeem zit in de 

siersponning aan de binnen-

zijde en het ronde profiel 

aan de buitenzijde.

1 Volgens DIN  V 4108-4 
2 met RVS afstandhouder

U heeft de keuze

KombiRoyal® SR
met drie dubbel glas.
Ug 0,6 W/m2K

5

8



Voldoet aan Passiefhuis normen.

Warmte-isolatie op het hoogste Niveau. Met extra PU-isolatie in de Alumiumschaal en 

3-delig hoogrendement isolatieglas wordt met het KombiRoyal® Plus kozijn Passiefhuis

Uw-waarden tot 0,7 behaald.

Passiefhuizen en woningen met een hoge isolatiewaarde worden nu en in de toekomst steeds belang-

rijker. KombiRoyal® Plus voldoet nu al aan de allerhoogste eisen en brengt isoleren op een hoger niveau.

NIVEAU heeft voor 

vrijwel elke situatie 

een passende oplos-

sing. Bijvoorbeeld:

Rolluiken, binnenzijde

hout, buitenzijde alu-

minium. Voor Passief-

huis kozijnen kunnen

wij u voorzet elemen-

ten aanbieden uit ons

programma.

Ug
W/(m2K)

0,6

Waarde
%

50

tL
%

69

Systeem
KombiRoyal®

Plus PH

Grenen/PU

UW
W/(m2K)

gecertificeerd 

0,791

Ug
W/(m2K)

0,6

Waarde
%

50

tL
%

69

Systeem
KombiRoyal®

Plus

Houtsoort
volgens de

NIVEAU lijst 

UW
W/(m2K)

DIN V 4108-4

0,72

Al in de standaarduitvoering worden NIVEAU kozijnen, volgens de WK 1 richtlijnen, inbraakwerend

opgeleverd (in combinatie met een afsluitbare kruk). Voor extra bescherming  biedt  NIVEAU ook

uitgebreidere pakketten met inbraakwerende beslagen (eventueel in combinatie met ingebouwde alarm-

contacten).

Op het hoogste NIVEAU
Veiligheid 

Inbraakwerende maatre-
gelen aangepast aan uw
persoonlijke wensen.

Zoals inbraakwerend
glas, afsluitbare krukken
etc. Uw NIVEAU dealer
adviseert u in de mogeli-
jkheden.

Stalen paddenstoel 
sluiting

KombiRoyal®Plus

Uitvoering volgens WK 1

In combinatie met een afsluitbare kruk, tussen WK 1 en WK 2

Veiligheidsbeslag volgens de richtlijnen van  WK 2

Naar raammaat met extra veiligheids sluitnokken

Slotkast doorboorbeveiliging

In combinatie samen met een afsluitbare kruk

De hoogste zekerheid volgens DIN V ENV 1627 ff

Getest met certificaat

Naar raammaat met extra veiligheids sluitnokken

Slotkast doorboorbeveiliging

Afsluitbare veiligheidskruk

A3 Veiligheidsglas

NIVEAU Safesysteem 3

NIVEAU Safesysteem 4

NIVEAU Safesysteem  WK 2

Kleur DB 703 FS

1 Waarden volgens certificering Passiefhuis instituut. Deze 

berekening komt uit de Berekeningsmethode van het Instituut
2 Ug-waarde 0,7 W/(m2K). Waarde met RVS afstandhouder

tussen het glas.
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De deur bij het kozijn

Heeft u voor kozijnen van NIVEAU gekozen? Dan vindt u  bij NIVEAU uiteraard 

de bijpassende deuren. Zowel bij KombiRoyal® kozijnen als KombiRoyal® Passiefhuis

kozijnen.

Houtsoort Meranti select
– Kleur Wenge

De hoge kwaliteitseisen die NIVEAU aan zijn kozijnen stelt, merkt u vooral als u de 

details van de kozijnen bekijkt. Elk detail is tot in de finesses geperfectioneerd.

De deurvleugel heeft een dikte van  

94 mm en het kozijn van 87 mm voor 

een gegarandeerde stabiliteit en zeer 

goede warmteisolatie.

Het verzinkte, doorlopend stalen 

versterkingsprofiel aan de slotzijde van 

de deurvleugel zorgt voor zekerheid en

vormvastheid.

De 3 dichtingen zorgen voor de beste 

afdichting en isolatie. Door die deels in

het kozijn en deels in de deur aan te 

brengen ontstaat er tevens een per-

fecte en geluidsarme sluiting.

Scharnieren 2-dimensioneel te 

verstellen

5 puntsluiting voor optimale veiligheid

3 Dievenklauwen 

Veiligheidsgarnituur

Geïsoleerde aluminium onderdorpel In 

verschillende uitvoeringen 

Omlopende
vleuglichting

Omlopende
vleugeldichting

binnen

buiten

Kozijndichting

Buitendichting

Uitsluitend kwalitatief 
gekeurd kwaliteitshout

Hoogwaardige, stabiele
en thermisch geïsoleerde

onderdorpel

Hoogwaardige aluminium
buitenschaal in meer dan

200 kleuren

Standaard HR++ glas
optie 3 dubbel

Massief staalprofiel

Kwaliteit tot in het kleinste detail

5 puntsluiting 
met haken

boven

midden

onder

Hout-aluminium

De NIVEAU Veiligheids-
Profielcilinder

Dievenklauw
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HA 11

HA K1b

HA K2

Optioneel zijn NIVEAU hout-alu-

minium deuren in verschillende

uitvoeringen Passiefhuis geschikt

te verkrijgen.

Passiefhuis deuren
Wilt u meer?



NIVEAU Kozijnen Nederland
Zorgt voor een perfecte uitvoering van
grote en kleine projecten van A t/m Z. In
eigen beheer van offerte, inmeten tot en
met de montage en nazorg. Deskundig en
vakkundig op basis van een jarenlange
ervaring.

De “KombiRoyal Plus PU” kozijnen van NIVEAU zijn met succes toegepast in het passief renovatieproject:

“SLEEPHELLING TE ROTTERDAM”

HET EERSTE  PROjECT IN NEDERLAND MET EEN PASSIEFHUIS CERTIFICERING.

Toegepaste kozijnen:

“Kombi Royal” met HR++ zonwerend glas

Houtsoort: FSC eucalyptus

Hout-aluminium vliesgevels met zonwerende en deels 
brandwerende beglazing

Project Delfgauw
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Toegepaste kozijnen:

“Kombi Royal” met HR++ zonwerend- en geluidswerend glas met RVS afstandhouders

Houtsoort: Grenen

Hout-aluminium vliesgevels met zonwerende en geluidswerende beglazing

Uw-waarde totale kozijn: 1,2

Project Breda

Toegepaste kozijnen:

“Kombi Royal” met HR++ zonwerend- en geluidswerend glas 
met RVS afstandhouders

Houtsoort: Eucalyptus

Uw-waarde totale kozijn: 1,2

Project Loosdrecht
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Niveau Kozijnen Nederland
Veldweg 6L – 5321 jE Hedel

Tel.: 073 – 599 40 91
www.niveaukozijnen.nl


