
DE SPECIALIST IN HOUTEN 

MAATWERKOPLOSSINGEN

Timmerfabriek de Jong Woudsend is dé specialist in de productie 
en montage van houten maatwerkoplossingen. Houten kozijnen, 
vierseizoenspuien of glas: vanuit onze eigen fabriek in Woudsend 
staan wij met 45 vakkundige medewerkers voor u klaar om een 
breed scala aan producten te leveren én te monteren. Wij leveren 
de houten maatwerkoplossing die past bij uw persoonlijke wensen. 
En dit doen wij al sinds 1922!

TIMMERFABRIEK DE JONG WOUDSEND
Wellewei 2, 8551 RB Woudsend
0514-591343

info@timmerfabriekdejong.nl
www.timmerfabriekdejong.nl

DE SPECIALIST IN HOUTEN MAATWERKOPLOSSINGEN

VOLG ONS:



Duurzaamheid staat bij ons hoog in 
het vaandel. Dit blijkt onder andere uit 
het feit dat wij FSC gecertificeerd zijn. 
Dit betekent dat we gebruik maken 
van duurzame productietechnieken en 
materialen. We produceren zowel grote 
partijen, kleine series en eenlingen voor 
de zakelijke markt.

DUURZAAM

Duurzaam product

Lange levensduur

Unieke authentieke look

Eenvoudig te onderhouden

Goed en gemakkelijk te schilderen

Zorgt voor energiebesparing

Betere isolatie en meer comfort

Aan te passen aan ieder bestaand detail

Lage CO2-uitstoot

Warme uitstraling

HOUTEN  
KOZIJNEN

ONZE PROJECTEN IN BEELD

Voor renovatie, verbouw én nieuwbouw realiseren wij duurzame oplossingen op het gebied van houten 
kozijnen, deuren en glas. Waar gewenst en indien mogelijk restaureren en hergebruiken we houten 
elementen, zo wordt de originele kozijndetaillering van uw pand zo goed mogelijk behouden. Bestaande 
details kunnen, in een nieuw kozijn, altijd nagemaakt worden. De nieuwste technieken in combinatie met 
het gebruik van kwalitiatief hardhout zorgen voor een zeer duurzame oplossing voor uw restauratie- 
en/of nieuwbouwproject.

MAATWERK?
Niets is ons te gek!
Benieuwd naar de 

mogelijkheden? 
Neem contact met 

ons op.

RENOVATIE, 
VERBOUW &
NIEUWBOUW

MONTAGE?
Onze monteurs staan 

voor u klaar om de 
kozijnen op locatie 

te monteren.
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ONZE DIENSTEN

HOUTEN KOZIJNEN
Wij leveren en monteren o.a.: 
houten kozijnen, schuiframen, 
draaikiepramen, schuifpuien 

en vouwpuien.

RAMEN EN GLAS
Wij leveren en monteren 

o.a.: dubbel glas, isolatieglas 
monumentenglas en 
geluidwerend glas.

DEUREN
Nieuwe deuren of het 

restaureren van authentieke 
deuren? Wij maken en 

monteren deuren op maat.  
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Leveren en monteren van 
kozijnen, inclusief stelkozijnen.

Amsterdam - Zeeburgerdijk

Leveren en monteren van 
een eiken pui.

Levering kozijnen en deuren voor 
projectmatige/particuliere nieuwbouw.

Aanbrengen van isolerend 
monumentenglas en tochtwering.

144 inhaakelementen met 
schuiframen.

Nieuwe ramen en deuren met 
isolerend monumentenglas.

Volledige renovatie van de 
bestaande kozijnen.

Leveren en monteren nieuwe pui
en getoogde erker kozijnen.

Amsterdam -  Johannes Vermeerplein Leiden - Arsenaal

Drachten - Jaspis Amsterdam - OLVG Prinsengracht

Amsterdam - Muntplein Amsterdam - Warmoesstraat Amsterdam - Vrijheidslaan

Leveren en monteren van
kozijnen.

Amsterdam - Derde Oosterparkstraat


