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In deze Ster Kozijn Jubileumkrant: 
 

 De allereerste klant van Ster Kozijn nog steeds blij 
 Kozijnen van moeder op dochters 
 De 8 belangrijkste zekerheden van Ster Kozijn 
 Sterk staaltje teamwork

WE ZEGGEN AL 25 JAAR WAT WE DOEN,EN WE DOEN AL 25 JAAR WAT WE ZEGGEN

‘Wij kozen voor een bedrijf met een flinke staat van dienst’
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Op z’n 21e begon hij als telefonisch verko-
per in een kozijnenbedrijf. Vier jaar later 
besloot Stef Muntel (50) het heft in eigen 
handen te nemen en startte hij 
Ster Kozijn.  
 
Hij is trots op deze mijlpaal, maar denkt er 
niet te lang over na. „Het doet me zeker 
wel wat. Maar soms realiseer ik me nog 
steeds niet wat hier allemaal staat”, 
geeft hij toe.  
 
’Dit kan ik ook, maar dan beter’ 
Muntel besloot op z’n 25e in het diepe te 
springen en de eerste stappen te zetten 
naar het ondernemerschap. Direct vanaf 
de start kocht Ster Kozijn de kunststof ko-
zijnen in bij GevelNed, een kozijnenfabriek 
in Noord Holland. GevelNed is de fabriek 
van Select Windows en nog steeds de vaste 
leverancier en viert het 25 jarig jubileum 
met Ster Kozijn mee. Eigenaar van de 
Select Windows Kozijnen fabriek, Theo 
van Gorkom en Stef Muntel hebben inmid-
dels naast een zakelijke relatie ook een 
vriendschap opgebouwd. Behalve de korte 
lijntjes tussen de heren, zijn er ook goede 
contacten tussen de werkvoorbereider van 
Ster Kozijn en de jongens uit de fabriek.  
 
 

Theo vertelt: “Werkvoorbereider Rob van 
Ster Kozijn draait al járen mee. Hij heeft 
veelvuldig contact met onze bedrijfsleider 
Ciaran en de productieleider van de fa-
briek, Jens. Net als bij een goed huwelijk 
is het de kunst te blijven communiceren 
om alle kunststof kozijnen, ramen, deu-
ren en schuifpuien in de juiste uitvoering, 
formaten, kleur en structuur in Twente te 
krijgen.”  
 
“In 1996 was al te zien dat Stef aan de 
basis stond van een succesvolle onder-
neming,” vertelt Theo verder. “Stef wist 
toen al heel goed wat hij wilde: kwaliteit 
en ontzorging voor zijn klanten. De hoge 
eisen die hij zichzelf en zijn producten stel-
de, heeft hij als kozijnspecialist altijd vol-
gehouden. Het is de sleutel tot zijn succes. 
Stef en zijn team staan altijd klaar voor 
klanten. Ook als zaken anders lopen dan 
verwacht, lost het team het altijd op met 
alles wat in hun vermogen ligt. Daar ver-
zamel je credits mee en dat doet natuur-
lijk de ronde. Ster Kozijn heeft inmiddels 
meerdere generaties van kozijnen 
voorzien in Twente.” 
 
‘We zeggen wat we doen en we doen wat 
we zeggen’ Zeg je dat je ‘in de kunststof 
kozijnen’ zit, dan roept dat volgens 

Muntel een bepaald beeld op bij mensen. 
„En niet even altijd positief”, vindt hij. 
„Maar wij doen al 25 jaar niets anders 
dan de beste service en kwaliteit leveren. 
Klinkt cliché, maar zo is het wel.”  
 
Zeker in een regio waar kunststof kozijnen 
vaak uit de kofferbak worden gekocht 
-met alle gevolgen van dien- springt Ster 
Kozijn er met een eigen showroom en VKG 
Keurmerk qua zekerheid en betrouwbaar-
heid met kop en schouders bovenuit. Naast 
kozijnen levert Ster Kozijn ook dakkappel-
len, dakramen, zonwering en gevelbekle-
ding. „Kortom: mensen besteden veel geld 
bij ons. Daar moeten ze ook de kwaliteit 
voor terugkrijgen die ze verwachten.”  
 
De Ster Kozijn slogan ‘We zeggen wat we 
doen en we doen wat we zeggen’ klopt 
ook écht. Hij adviseert, legt uit en her-
haalt. Zo weten klanten wat ze kunnen 
verwachten. Regelmatig weet het team 
van Ster Kozijn de verwachtingen te 
overtreffen. 
 
 
Stef Muntel 
Directeur Ster Kozijn & Zon Zonwering. 
“We zeggen wat we doen, 
en we doen wat we zeggen.”

Foto: Robin Hilberink

Stef Muntel: 
“Wil jij ook in ons Sterrenteam werken? 

Bij ster Kozijn is altijd plek voor goede mensen. 
Check de vacatures op onze website of bel me als je 

interesse hebt in een plek in ons sterrenteam!”
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Stef Muntel eigenaar van Ster Kozijn in Oldenzaal: 
‘Trots op 25 jaar kwaliteit!



Bent u een tevreden
klant van Ster Kozijn?
Schrijf een review over uw ervaringen
en ontvang €10,- tegoed op muntex.nl

Scan de QR Code of ga naar:
https://www.feedbackcompany.com/
nl-nl/reviews/ster-kozijn 

De allereerste klant van
Ster Kozijn vertelt….
De állereerste klant van Ster Kozijn is de familie Palm uit Wierden. 
Een droomklant, want exact 25 jaar geleden vervingen zij al hun
houten ramen en deuren door kunststof ramen en deuren. En dit
terwijl het toen 50-jarige stel helemaal niet op zoek was naar
kunststof kozijnen. 

Gerry Palm denkt terug: “25 jaar geleden werden we opgebeld door 
een jongeman die vroeg of hij een keer langs mocht komen om naar 
onze kozijnen te kijken. We woonden er al 20 jaar en dachten: ‘Kom 
maar langs’.”

Niet meer schilderen
“Stef kwam binnen en 
er ontstond een geani-
meerd gesprek. Mijn 
man had de pest aan 
kozijnen schilderen, dus 
onderhoudsarme kozij-
nen spraken hem wel 
aan.”

Stef mat de ramen en 
deuren op en sloeg aan 
het rekenen. Hij deed 
het gezin een prijsvoor-
stel. Ook voor een voor-
deur, want die kozijnen 
waren écht verrot. De 
garagedeur was ook 
aan vervanging toe, 
dus als ze toch bezig 
waren…. Stef kneep er 
even tussenuit terwijl 
het stel overlegde. Bij 
terugkomst was Ster Kozijn geboren, want de familie besloot met 
Stef in zee te gaan. Stefs eerste klant... En wat voor een! Mevrouw 
Palm: “Achteraf gezien is het natuurlijk hartstikke mooi dat wij hem 
op die manier een mooie start van zijn onderneming hebben kunnen 
geven.”

Nog steeds als nieuw
Meneer Palm is inmiddels overleden, maar mevrouw Palm profi teert 
nog steeds van haar onderhoudsarme kozijnen. “Ze zien er na al die 
jaren als nieuw uit.” Als er iets is, belt mevrouw Palm Stef. “Een jaar 
of drie terug wilde ik raamhorren en horren voor de deuren. Stef
regelt dat dan voor me. Net als op zijn allereerste dag. Stefs instelling 
is nog precies zoals toen. Daarin is niets gelukkig veranderd.”

Na 25 jaar zien
onze kozijnen er nog

als nieuw uit!

Sterk staaltje teamwork!
Het succes van Ster Kozijn is vooral te danken aan een ijzersterk 
team. Alles haakt in elkaar en iedereen is nodig voor een goed eind-
resultaat. Wat namelijk begint met een oriënterend telefoontje van 
de klant, resulteert dankzij vakmensen, de topkwaliteit van de pro-
ducten en de unieke werkwijze in prachtige onderhoudsarme wonin-
gen met kozijnen, zonwering of een dakkapel gebaseerd op de wen-
sen van de klant. 

Een geïnteresseerde klant neemt contact op en vraagt om informatie. 
Pascal of Rob staat de klant professioneel te woord en plant op korte 
termijn een van de verkoopadviseurs Stef, Rutger of Jos  in
die op locatie een kijkje komt nemen.
Zij bekijken de woonsituatie en vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Geen addertjes
Daarna volgt vaak een tweede afspraak. Meestal in de showroom aan 
de Lübeckstraat. Daar geeft Tom, Rutger of Jos een beeld van hetgeen 
de klant wenst. Keurig uitgestald. Als de klant overtuigd is, meet Stef 
of Marnix de exacte maten nog eens op bij de klant thuis om tot een 
passende prijs te komen. Stef, Rutger of Jos zet goed, duidelijk en
eerlijk op papier wat de aanschaf is en wat dit precies kost.
Technisch specialist Patrick kijkt nog even mee. Uitgebreide uitleg 
staat hoog in het vaandel. Ster Kozijn doet niet aan addertjes onder 
het gras.

Voorbereiden en monteren
Werkvoorbereiders Pascal en Rob plaatsen de bestelling en zorgen 
dat alle kozijnen, ramen, deuren of schuifpuien op tijd binnenkomen. 
Michiel en Teun bereiden de klus voor in de werkplaats zodat de 
monteurs (André, Rutger, Marco, Ricardo, Bas, Robert, Robbin, Rob, 
Kenneth, Piotr en Adam) goed beslagen ten ijs de klant bezoeken. 
Marnix begeleidt als bedrijfsleider ieder project om het tot een goed 
resultaat te leiden.

Sterke schakels
De klus is bij Ster Kozijn pas klaar als de laatste schroef erin zit.
Doordat het team een geoliede machine is en eventuele
onvolkomenheden snel opgelost worden, doorbreken ze de cirkel niet 
en zijn ze één geheel met alleen maar sterke schakels. Doordat deze 
toppers intern opgeleid worden, hebben ze allemaal dezelfde
instelling. Dat maakt het team hecht. De meeste mensen werken
dan ook al sinds jaar en dag bij Ster Kozijn.

Tevreden klant is beste reclame
Omdat Ster Kozijn zo goed is als de laatste klus, houden ze goed
vinger aan de pols. Pascal heeft achteraf altijd telefonisch contact met 
de klant. Eventuele onvolkomenheden stelt technisch specialist Patrick 
samen met helpende hand Jimmy snel bij. De tevreden klant is per 
slot van rekening de beste reclame en zorgt voor nieuwe klanten.

De woning van de familie Palm in 1996, mét nieuwe kozijnen

WWW.STERKOZIJN.NL



Ster Kozijn betekent 
voor ons kwaliteit 
en betrouwbaarheid 
 
“Ik zag de busjes van Ster Kozijn altijd wel rondrijden, maar was 
nog nooit in de showroom geweest. Simpelweg omdat ik niets 
nodig had. Maar toen onze houten kozijnen toe waren aan 
vervanging, heb ik er direct een afspraak gemaakt.”

Koen Munsterman kocht 5 jaar geleden een geschakelde woning 
in Enschede en wist dat hij binnen niet al te lange tijd z’n kozij-
nen, de keuken, de schuifpui en de voordeur aan zou pakken. 
“We konden dan direct het enkel glas vervangen door 
HR++ isolatieglas.” 
 
Showroom 
“De coronatijd gaf ons de ruimte om alles in één keer aan te 
pakken. Vanzelfsprekend bezochten we Ster Kozijn in Oldenzaal, 
maar we keken ook bij andere bedrijven binnen. Zowel qua prijs, 
service, garantie, keurmerk en gevoel van vertrouwen kozen 
we overtuigend voor Ster Kozijn. Vooral het feit dat we in een 
showroom alles konden zien en voelen, was een pré.” 
 
Een goede investering 
De keuze om überhaupt voor kunststof te gaan was ook snel 
gemaakt. “We vergeleken de prijs van de houten kozijnen schil-
deren met de prijs van onderhoudsarme kozijnen waar we direct 
isolatieglas in kregen. Kunststof kozijnen bleek een goede inves-
tering.” Niet alleen voor de portemonnee, ook qua woongenot. 
“Koude voeten en tocht in je nek is niet fijn en ook ’s zomers 
werd het hier wel erg warm,” denkt Koen terug. 
 
Voordeur zelf samenstellen 
In plaats van oude afgebladderde groene kozijnen, heeft Koen 
nu onderhoudsarme kozijnen in een kleur die net iets donkerder 
is dan antraciet grijs. Binnen en buiten in een houtnerfstructuur. 
Dat geldt zowel voor de drie slaapkamerramen, het raam in de 
keuken, de schuifpui, de voordeur en de schuurdeur. “Vooral de 
voordeur is prachtig. De panelen, het glas, de deurklink, de  
indeling; we hebben onze nieuwe voordeur zelf kunnen 
samenstellen.” 
 
VKG keurmerk 
In een dikke week zaten alle kozijnen, ramen en deuren erin en 
was alles keurig netjes afgewerkt. Daarna kwamen de monteurs 
terug om een en ander af te stellen. Ze zeggen wat ze doen en 
doen wat ze zeggen. Ik vind het belangrijk dat als ik een bedrijf 
na 7 jaar bel voor een garantiekwestie dat ze nog bestaan. Dat 
vertrouwen heb ik bij Ster Kozijn. Vooral het VKG Keurmerk gaf 
ons de zekerheid van kwaliteit en betrouwbaarheid.”

De 8 belangrijkste 
zekerheden van 
Ster Kozijn 
 
 
1 Wij zijn aangesloten bij het 
 VKG Keurmerk 
 
U weet als particuliere klant zéker dat u zaken doet met een 
betrouwbare partij. Wij voldoen namelijk aan de strenge 
eisen van de branchevereniging VKG. Zo zijn onder andere 
uw aanbetaling en de uitvoering va uw opdracht geborgd! 
 
2 Grote showroom met A-merk producten 
 
U heeft bij ons een ruime keuze uit een uitgebreid assorti-
ment van A-merk producten die u een langdurig gebruiks-
genot, garantie en service garanderen. U bent van harte 
welkom om in onze showroom inspiratie op te komen doen. 
Bekijk de verschillende productopstellingen, raak ze aan en 
probeer ze uit. 
 
3 Montage door eigen personeel 
 
U bent verzekerd van een uitstekende montage van uw 
product. Wij hebben onze monteurs zelf aangenomen, in-
gewerkt en opgeleid. Ze hebben stuk voor stuk jarenlange 
ervaring in onze sector en voldoen in alle opzichten aan de 
strenge eisen die overkoepelende organisaties en 
keurmerken aan de montage stellen. 
 
4 150 verschillende kleuren en structuren 
 
U profiteert bij ons van een ongekend ruime keuze aan 
kleuren en structuren. Van mat, hoogglans, houtnerf of juist 
een metallic look en dat in 150  variaties in kleur. Wij laten 
uw wens ten aanzien van kleur, combinatie van kleuren en 
structuren op uw kozijnen graag in vervulling gaan. 
 
5 Familiebedrijf; we bestaan al 25 jaar 
 
Wij zijn een familiebedrijf in hart en nieren. Dat merkt u 
aan onze ervaring, onze betrokkenheid en onze focus op de 
lange termijn. Wij geven gedegen advies en richten ons op 
een langdurige relatie. Dus ook in de toekomst zijn wij voor 
u klaar! 
 
6 Gegarandeerde levertijd 
 
U weet vooraf exact wanneer u uw nieuwe product in huis 
heeft. Wij geven namelijk bij aankoop van uw product een 
gegarandeerde levertijd af. U kunt dus zonder problemen 
het afgesproken moment afstemmen op andere zaken die u 
nog moet regelen of aanschaffen. 
 
7 Lange garantie op producten 
 en montage 
 
U profiteert van een garantietermijn tot maar liefst 15 jaar 
op uw product, de kleur/structuur en de montage ervan. U 
geniet dus een lange periode zorgeloos van uw product. In 
geval van calamiteiten valt u simpelweg terug op onze 
garantievoorwaarden en onze eigen service afdeling. 
 
8 Kwaliteitsgarantie vanuit diverse 
 certificeringen en keurmerken 
 
U hoeft zich geen zorgen te maken over met wie u zaken 
doet, de kwaliteit van onze producten en de montage hier-
van. Onafhankelijke certificerende organisaties beoordelen 
ons bedrijf namelijk met regelmaat op talloze onderdelen.
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We kozen voor
een bedrijf met 
een fl inke staat 
van dienst
“Ik stond al klaar met m’n verfspullen om de 
dakkapel te schilderen, maar ik heb me snel 
weer omgedraaid toen ik zag in wat voor 
staat de kozijnen verkeerden. Hier was geen 
beginnen aan. Toen ben ik gaan kijken wat 
het zou kosten om de dakkapel met kozijnen 
te renoveren en wat ik kwijt zou zijn als ik ze 
zou vervangen. Die berekening was
snel gemaakt.”

Guido Huisintveld uit Borne was oplettend 
toen hij een betrouwbare partij zocht. “De 
kunststof kozijnenmarkt is een markt waar 
veel gebeurt, waar veel handel zit. Je moet 
dus goed kijken met wie je in zee gaat. We 
zijn bij meerdere partijen geweest, maar we 
kozen voor Ster Kozijn: een bedrijf met een 
fl inke staat van dienst.”

Showroom
Guido denkt terug: “Na wat bezoekjes aan de 
showroom en een bezoek van de adviseur bij 
ons thuis, maakten we een plan van aanpak. 
Wat is mooi en wat is het beste om te doen? 
De mensen van Ster Kozijn zijn ervaren en 
hebben er kijk op. Ze doen de hele dag niet 
anders. Dat merk je. Ze regelen zelfs de juiste 

gekozen voor zwarte aluminium tuindeuren. 
Omdat de tuindeuren onderdeel zijn van de 
woonkeuken wilden we een luxe, stoere en
industriële look. Dat is heel goed gelukt. 
Dankzij de ramen naast de openslaande
deuren kunnen we ventileren zonder de
tuindeuren open te zetten.” Het zonnescherm 
volgt nog vanuit Zon Zonwering

Onderhoudsarme kozijnen op de slaapkamer
Zo belangrijk als de uitstraling van de open-
slaande deuren is voor de familie Huisintveld,  
zo onbelangrijk vinden ze dat voor de kozij-
nen op de bovenverdieping. “Hier hebben we 
voor glad wit gekozen. Prima voor z’n boven-
verdieping. De helft van de tijd zie je de
kozijnen niet omdat er een rolluik voor 
hangt,” zegt Guido.

verklaringen voor het aanvragen van de subsi-
die.”

Alles in één keer
“Behalve de betrouwbaarheid die we daar 
voelden, is het ook nog eens een partij waar 
we alles in een keer onder konden brengen. 
Ik voelde aan alles dat de klus bij dit bedrijf 
helemaal goed zou komen en als er iets on-
verwachts op het pad zou komen, zij zaken 
gewoon oplossen in plaats van bakkeleien. De 
klant staat daar écht voorop.”

Dakkapel
Voor de dakkapel ging de familie een stapje 
verder dan vooraf gedacht. Guido licht toe: 
“Als er dan toch een hijskraan zou komen, 
konden we het net zo goed gelijk helemaal 
top doen. We kozen voor een dakkapel van 
5,5 meter. Het is niet alleen de ruimte wat de 
zolder een metamorfose heeft gegeven, het is 
vooral de hoeveelheid licht die een dakkapel 
met zich meebrengt. Dat merk je een verdie-
ping lager nóg. Doordat we de overloop op 
zolder erbij hebben betrokken, hebben we nu 
zelfs behalve twee kamers op zolder ook nog 
eens een ruime overloop.”

Aluminium openslaande deuren
In de achtergevel zat een aluminium schuifpui, 
maar er was veel sprake van tocht. In plaats 
van een nieuwe schuifpui, koos de familie 
voor klassiekere openslaande tuindeuren. 
“Wat er nu staat, is zó mooi. We hebben



“Het extra daglicht dat 
nu binnenkomt, zorgt voor 

een gevoel van ruimte”

Hoe kun je de ruimte in je woning zo optimaal mogelijk benut-
ten. Doordat Ster Kozijn al 25 jaar overal over de vloer komt en 
exact weet wat er allemaal mogelijk is op dit gebied, weten ze 
als geen ander hoe ze woningen optisch groter moeten maken 
en hoe ze zo’n traject aanvliegen. 
 
Wouter Cammeraat wist bij de aanschaf van zijn woning in 2016 
al dát hij de ruimte optimaler wilde benutten, maar hoe precies 
is in de loop der jaren gegroeid. “We wilden eerst de woning 
betrekken, voelen en bekijken hoe het zou bevallen.” Groot plus-
punt is dat de zwager van Wouter, Marnix Brinks, bedrijfsleider is 
bij Ster Kozijn en al regelmatig van gedachten wisselde met Wou-
ter en Hanneke. 
 
Schuifpui van 4 meter 
Tegen de achterpui stond voorheen de keuken waarbij twee vaste 
ramen uitzicht naar de tuin boden. Dit is nu vervangen door een 
onderhoudsarme schuifpui van vier meter. Wouter licht toe: “Een 
deel van twee meter is het schuifdeel, het andere deel van 2 me-
ter is een vast deel. Elk deel bestaat uit twee horizontale stijlen 
zodat er per deel drie vlakken ontstaan.” De pui zorgt voor een 
enorme hoeveelheid licht voor deze geschakelde woning in En-
schede. Aan de zijkant is een kunststof schuurdeur geplaatst die 
toegang biedt tot de inpandige fietsenschuur. Over het belang 
van kunststof hoefde Wouter niet overtuigd te worden. Dat had 
hij zowel bij Marnix thuis als bij zijn schoonouders al gezien. 
 

Matzwarte woonkeuken 
Ook al gaf Marnix als adviseur een goed beeld van hoe het zou 
kunnen worden met een nieuwe achterpui, het is natuurlijk be-
langrijk om in de showroom met eigen ogen de mogelijkheden te 
bekijken. Wouter vindt de kleur antraciet prachtig. “De donker-
dere kleurstelling sluit mooi aan bij onze matzwarte woonkeuken 
met kookeiland.” 
 
Ervaring 
Toen het ei eenmaal gelegd was voor een schuifpui, zat alles er zo 
in. “Binnen een dag was het eindresultaat al een feit. Ongekend 
hoe snel dat gaat. Het was nog even spannend met de enorme 
wind op de dag van plaatsing. De schuifpui moest namelijk met 
een hijskraan achter het huis getild worden,” denkt Wouter te-
rug. “Je merkt ook op dat vlak de ervaring die ze bij Ster Kozijn 
hebben. Zij hadden duidelijk vaker met dit bijltje gehakt.” 
 
Ruimtelijk beeld 
Wouter en Hanneke zijn zeer blij met het resultaat. “Het is prach-
tig geworden: 4 meter glas met horizontale tussenstijlen. Het 
extra daglicht dat nu binnenkomt, zorgt voor een gevoel van 
ruimte. Maar ook het idee dat je zo van binnen naar buiten loopt 
als de pui openstaat, geeft een veel ruimtelijker gevoel. Niet te 
vergelijken met de muur met twee ramen die er eerder in zaten.”

Veel extra daglicht met een onderhoudsarme schuifpui
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Almelo • Apeldoorn • Barneveld • Doetinchem • Hardenberg 
Hengelo • Rijssen • Soesterberg • Wierden • Zwolle

Van Buuren ...  
meer dan een groothandel

Almelo • Apeldoorn • Barneveld • Doetinchem • Hengelo • Rijssen • Soesterberg • Wierden • Zwolle

Van Buuren Knoef is een 
Technische Groothandel die hoogwaardige 
totaaloplossingen biedt op het gebied van:
• Hang- en sluitwerk
• Bouwbeslag en bevestigingsmiddelen
• Toegangscontrolesystemen
• Machines en gereedschappen
• Ventilatietechniek
• Zonnepanelen
• Werkkleding, schoenen en veiligheidsartikelen

T 074 - 2433755 knoef.com

Kunststof kozijnen 
van moeder op 
dochters
Ster Kozijn plaatste 20 jaar geleden kunststof 
kozijnen bij de familie Thoma in Enschede. Ei-
genaar Stef Muntel herinnert zich nog de vier 
dochters die in de voorkamer zaten te spelen 
toen hij de kozijnen verving.

De familie was zeer tevreden over het eindre-
sultaat. Onderhoudsarme matte witte kunst-
stof kozijnen op de tweede verdieping sieren 
het huis nu nog. Ze vonden het zó prettig dat 
het schilderen verleden tijd was bij de nieuwe 
kunststof ramen en deuren dat een paar jaar 
geleden nog een paar draaikiep ramen op de 
beneden verdieping volgden. “Hout vullen en 
schilderen was steeds zo’n gedoe,” denkt me-
vrouw Thoma terug. “Ik ben blij dat ik er nu 
helemaal van af ben.” Ze stelt: “Wat Stef zegt, 
klopt écht: Hij zegt wat hij doet en doet wat 
hij zegt.”“Het extra daglicht dat

nu binnenkomt, zorgt voor
een gevoel van ruimte”

Onderhoudsarme en isolerende kozijnen
Inmiddels hebben twee (van de vier) dochters 
zelf een huis gekocht. Toen de kozijnen aan 
vervanging toe waren vorig jaar wilde een van 
de dochters ook van die onderhoudsarme en 
isolerende kunststof kozijnen die haar ouders 
hebben. Moeder wist raad: Ga naar Stef, dan 
komt alles goed! ‘Hier werken prettige men-
sen die hard werken en alles keurig netjes
achterlaten,’ wist ze.

150 kleuren
Ook de oudste dochter is blij met haar kunst-
stof kozijnen, met horren. Waar haar ouders 
20 jaar geleden nog vast zaten aan wit en glad 
kunststof, heeft zij nu keuze uit 150 kleuren 
in een mat, metallic of houtnerf structuur. Ze 
koos voor een crèmekleurige houtstructuur. 
Dankzij de verdiepte profi elen en de Holland-
se Hoek lijkt het op hout. Het verborgen be-
slag is ideaal. De jongste dochter is binnenkort 
aan de beurt. Ook zij zet de familietraditie 
door en vervangt haar houten kozijnen voor 
kunststof. Natuurlijk weer door Ster Kozijn.

STER KOZIJN IS AL MEER DAN 25 JAAR
DÉ KOZIJNSPECIALIST IN TWENTE

Voor kunststof en aluminium kozijnen,  schuifpuien, dakkapellen /
dakramen, veranda’s / serres, vouwwanden, zonwering,

garagedeuren en gevelbekleding.

Wij staan in bekend om een eerlijk en compleet advies.
Ook ú kunt daarvan meeprofi teren. U bent van harte

welkom in onze showroom aan de Lübeckstraat 36 te Oldenzaal.

WWW.STERKOZIJN.NL



Wat is de juiste zonwering voor úw woning? 
Bij Zon Zonwering bent u aan het juiste adres voor advies

op maat over markiezen, knikarmschermen, screens,
verandazonwering of misschien zelfs rolluiken tegen de zon.

Bezoek de showroom van Zon Zonwering op
de Lübeckstraat 36 in Oldenzaal.

U maakt makkelijk een afspraak door
te bellen met 0541 – 241880

WWW.STERKOZIJN.NL

Hubion
Online Marketing

Personeelsfeesten en vergaderingen.
www.cafe-sprakel.nl

Ontwikkelaar en producent van kwalitatief
hoogwaardige horren en raamdecoratie.

www.keje.nl

Samen met mediastap bouwen aan online succes.
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op:

www.mediastap.nl

Hubion is de specialist op het gebied van online marke-
ting. Ga voor maximaal online resultaat!

www.hubion-marketing.nl

Fabrikant van kunststof kozijnen.
www.gevelned.nl

Mooie kozijnen voor elke woning.
www.selectwindows.nl

De groothandel in hout & bouwmaterialen.
www.sleiderink.nl

Zuster bedrijf, de zekerheid voor de beste deal.
www.muntex.nl

Leverancier van ladderliften, verhuisliften,
aluminium hijskranen en hoogwerkers.

www.all-up.nl

Gespecialiseerd fabrikant van vouwsystemen schuif-/
draaisystemen en horizontale schuifwanden.

www.sunfl ex.nl

Dealer van betrouwbare en comfortabele bedrijfswagens. 
Uw droomauto voor minder geld!

www.lenferink.nl

de juiste partner als u wilt vertrouwen op de kwaliteit van 
uw dakramen en de beste service.

www.roto-dakvensters.nl
PartnerUp ICT voor MKB 

www.partnerup.nl
Leverancier van verschillende garagedeuren

www.hormann.nl

Een bouwkundig aannemingsbedrijf gerund door drie 
bouwkundig ingenieurs. Voor bedrijven en particulieren. 

www.doebouw.nl

Een Onafhankelijk konstruktieburo op het gebied van
constructief ontwerpen van draagconstructies

en bouwwerken.

U kunt bij ons familiebedrijf terecht voor een allround 
installatie, van cv tot complete stalinrichting.

ww.sunfl erpx.nl

Een onafhankelijke Nederlandse industrieel producent en 
grootleverancier van onder andere isolatieglas.

www.glassolutions.nl

Professionals in bedrijfskleding.
 www.meijermax.nl

Schoonmaakberijf.
www.schoonmaakbedrijfbeuvink.nl

Heering kunstof profi elen. Voor al uw
onderhoudsarme kunststof bouwproducten.

www.heering.eu

Leverancier van hoogwaardige deurpanelen.
www.polytec.nl

Hét bedrijf voor banden, velgen en auto service.
www.meijerinkbanden.nl

Administratie en belastingadviseurs.
www.fedacc.nl

Wij ontwikkelen en leveren oplossingen in raam- en deur-
techniek voor metalen en kunststof profi elsystemen

www.vbh-nl.com

Deze jubileumkrant wordt
mede mogelijk gemaakt door:

Konstruktieburo
Ten Vergert

RAAB KARCHER OLDENZAAL   |   LÜBECKSTRAAT 38   |   TEL: (0541) 57 24 00

VOOR AL UW (AF)BOUWMATERIALEN
WWW.RAABKARCHER.NL

Lübeckstraat 36, Oldenzaal – 0541-571010


