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Alles in eigen hand

Een van de pluspunten 

van SAMA is dat we 

alle disciplines in huis 

hebben. Zo weten we 

altijd precies wat de 

werkwijze is en wat 

er met u als klant is 

afgesproken. Daardoor 

staan we in voor 

topkwaliteit.

Showroom

Vaak is het wel zo prettig dat u de dingen waar 

u naar op zoek bent kunt zien en aanraken. 

Wij hebben een mooie ruime showroom waar  

onder andere de volgende producten te zien zijn:

•  Kunststof ramen, 

deuren en kozijnen

•  Schuifpuien

•  Dakkapellen

•  Dakgoten

•  VELUX dakramen

•  VELUX raamdecoratie

•  Keralit® gevelbekleding

•  Rolluiken

•  Horren

•  Zonwering

•  Raamdecoratie

•  En nog veel meer!

De showroom is geopend van:

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur en  

van 13.00 - 17.00 uur. Zaterdag gesloten.

Soms vragen mensen ons: ‘Jullie doen toch alleen kunststof kozijnen?’ 

Maar niets is minder waar. Sterker nog, SAMA Bouwservice is van 

oorsprong een aannemersbedrijf ‘burgerlijk en utiliteitsbouw’, 

zoals het zo  mooi heet. Wel is het zo dat het grootste deel van onze 

werkzaamheden bestaat uit het fabriceren, monteren en onderhouden 

van kunststof kozijnen.

De laatste jaren hebben we niet stilgezeten en ons verschillende andere 

disciplines eigen gemaakt. Daarmee kunnen we u nog meer mooie 

producten bieden die stuk voor stuk het aanzicht van uw huis verfraaien.

In dit magazine kunt u alles op uw gemak bekijken. Bent u op zoek naar 

iets en vindt u het niet in dit magazine, vraag het ons gerust. Wij bieden 

nog veel meer mogelijkheden.

Veel kijk- en leesplezier en graag tot ziens, bij u thuis of bij ons in 

de showroom!

Sander en Marc van Kaam

EEN woord VOORAF

Advies
Opname
Offerte

Uitvoering
Nazorg



Profielsoorten

Er zijn vele profielsoorten leverbaar, te onder-

scheiden in vlakke en verdiepte profielen. De vlakke 

profielen hebben een dikte van 71 mm en de 

verdiepte profielen hebben een dikte van 114 mm.

Dat heeft overigens niets met de kwaliteit te maken; 

beide soorten hebben dezelfde, hoge kwaliteit. 

Dankzij de ruime keuze in profielen en kleuren vindt 

u bij SAMA altijd het gevelelement dat perfect past 

bij uw huis. Zo krijgt u de uitstraling waar u naar 

op zoek bent. Een goed voorbeeld is de nieuwe 

houtlook-verbinding: een hoekverbinding met het 

uiterlijk van een houten kozijn.

Wilt u klassiek, strak, nostalgisch of modern?  

Wit of kleur? Voor elke type woning heeft SAMA  

een passende oplossing. 

Kunststof - UITERLIJK  
& KLEUREN

De voordelen van kunststof kozijnen:

• Nooit meer schilderen, eenvoudig in onderhoud

• Inbraakwerend, veiliger

• Minder geluid, betere isolatie

• Energiekosten besparen, betere afsluiting

• Natuurlijke look, houtstructuur mogelijk

Al vanaf onze oprichting in 1981 werken we 

met kunststof kozijnen. We weten dus waar 

we het over hebben.
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ER GAAN  deuren 
VOOR U  open

U staat nog te kijken van de rijke variatie aan 

mogelijkheden in kunststof deuren. Naar binnen 

of naar buiten opengaand, met of zonder glas, 

met of zonder sierpaneel, allemaal in tientallen 

kleuren en honderden modellen. 

En altijd op maat – exclusief voor uw woning.

Altijd inclusief solide hang- en 

 sluitwerk

We hebben twee soorten voordeuren voor u:  

de SAMA designdeuren en deuren voorzien van 

een sierpaneel. 

En heeft u uw gedachten al laten gaan over alles 

wat er verder – letterlijk – aan een deur vastzit? 

Zo niet, dan biedt SAMA u een mooie serie 

klinken en knoppen, afdekplaten, drangers en 

brievenbuskleppen. En ook hier zijn diverse kleuren, 

materialen, vormen en afmetingen leverbaar. 

Alle deuren zijn standaard uitgerust met een 

vijfpunts inbraakvertragend sluitmechanisme. 

Veiligheid

Al onze deuren worden standaard uitgevoerd met 

SKG-beslag. Dat houdt in dat ze zijn uitgevoerd 

met een krukstel, sloten, cilinder en scharnieren 

die voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen.

Ook sierbeslag is vandaag de dag verkrijgbaar 

met kerntrekbeveiliging (afgedekte cilinder). 

Want mooi en veilig gaan prima samen. 

Uw veiligheid staat bij ons op de eerste plaats!

Met zo veel mogelijkheden kunnen we 

ons voorstellen dat het moeilijk 

kiezen wordt. Vraag daarom 

onze speciale deurbrochures en 

folders aan, die meer informatie 

geven. Of kom eens langs in 

onze showroom. 
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WILT U EEN  
open  

relatie  
MET UW

tuin?

6



Warme zomers, lange dagen...

Zet de deur naar uw tuin, terras of balkon wijd open 

en betrek uw tuin, terras of balkon bij uw woning. 

Zo krijgt u meer licht, ruimte en ‘buitengevoel’. 

Maar wilt u schuifdeuren of openslaande deuren?

Tuindeuren/schuifpuien

Een schuifpui kent twee uitvoeringen: kiep of hef. 

Wilt u veel ventileren, dan is een kiep-schuifpui het 

meest geschikt. Gaat u vaak door de schuifdeur naar 

binnen of naar buiten, dan is een hef-versie de beste 

oplossing. Hef-schuifpuien zijn er tot een breedte 

van maar liefst 6 meter, met een schuivend gedeelte 

van 3 meter. Ze hebben ook altijd een zogenoemde 

‘lage instap’, een lage drempel die praktisch even 

hoog ligt als de aangrenzende vloer.

Kiest u voor deuren, dan kunt u kiezen uit  

(stolp)deuren die naar binnen 

of naar buiten draaien of  

(stolp)draaikiep-deuren. In de 

uitvoering met glas tot onder 

aan toe of met een borstwering. 

SAMA biedt u een enorme keuze, 

waarbij u zelf kleur, maat en 

uitvoering bepaalt. Ook onze 

tuin- en schuifdeuren hebben 

SKG-sluitwerk en een klinkstel 

met kerntrekbeveiliging.
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SAMA,  
UW VELUX 
MONTAGE- 
partner 
Als erkend montagepartner van VELUX hebben we 

altijd de juiste, actuele informatie over alle VELUX 

producten voor u. En dankzij de jaarlijkse training 

van onze medewerkers bij VELUX weet u ook zeker 

dat uw product goed gemonteerd wordt, of het nu 

een dakraam, een dakkapel of een lichtstraat is.

Wist u dat Sama ook dealer is van VELUX raam-

decoratie? In onze showroom kunnen wij u alle 

stalen en mogelijkheden laten zien. Bovendien 

betaalt u voor uw VELUX raamdecoratie bij ons 

altijd 10% onder de geadviseerde verkoopprijs.
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ZEEËN VAN ruimte  
MET dakkapel
Meer ruimte en licht creëren op uw zolderverdieping, u doet het met een 

dakkapel. Helemaal van kunststof, optimaal geïsoleerd. Of een combinatie 

met hout, aan de buitenkant onderhoudsvrij afgemaakt met kunststof.

Soms geeft de gemeente geen vergunning af voor een dakkapel. In dat geval 

hebben wij voor u de dakkapel van VELUX (zie foto pag. 10). Dat is een prefab-

dakkapel uitgevoerd met VELUX dakramen, waar geen vergunning voor nodig 

is. Maar om problemen te voorkomen moet u vooraf nog wèl bij de gemeente 

informeren of er aanvullende gemeentelijke eisen gelden.

Verkeert uw oude dakkapel in een slechte conditie? 

Dan is renovatie in kunststof een prima oplossing. 

U krijgt hoe dan ook een dakkapel die na plaatsing 

geen onderhoud vraagt. 

Waar nodig verzorgt SAMA desgewenst in één 

moeite door de bouwvergunning voor u.
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Voorbouwrolluik

Zijn uw kozijnen nog in prima staat, dan is een 

voorbouwrolluik de oplossing. Bij dit systeem wordt 

de rolluikbak op de gevel gemonteerd. Er zijn twee 

uitvoeringen, één met een rechte rolluikbak en 

één met een ronde rolluikbak. Deze aluminium 

rolluikbakken en lamellen zijn verkrijgbaar in 

vele standaardkleuren 

of in de RAL-kleur 

van uw keuze 

en hebben een 

motorbediening. 

Rolluiken: 
VOOR ALS U ÉCHT IN HET 
donker WILT ZITTEN 

Opbouwrolluik

Laat u binnenkort uw huidige kozijnen vervangen? Heeft u dan wel eens 

nagedacht over rolluiken? U houdt geluid, warmte en kou buiten, uw huis 

blijft zo warm of koel als u het wilt. Opbouwrolluiken worden geïntegreerd 

in het nieuwe kozijn, dus zonder rolluikbak op de gevel. U bedient het rolluik 

met een band, slinger of motor – eventueel zelfs met afstandsbediening. 

Bij nieuwe kozijnen krijgt u de bak en geleiders in de kleur van het kozijn, 

voor de lamellen 

(het ‘luik’ zelf) kunt u 

uit een aantal kleuren 

kiezen.
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Screenline: 
NOOIT MEER 
SCHOONMAKEN
SAMA biedt u ook Pilkington Insulight™ met ScreenLine®. Dat is een innovatief 

systeem waarbij de zonwering in uw isolatieglas geïntegreerd is. Doordat 

vuil en wind geen vat meer hebben op uw zonwering blijft deze als nieuw. 

Vanaf nu draagt uw zonwering bij aan de uitstraling van uw woning. En wat 

een voordelen: nooit meer schoonmaken, onderhoudsvrij en mooi om te zien.  

Er is ook een speciale uitvoering voor het compleet verduisteren van de 

slaapkamer, namelijk Screenline voorzien van een plisségordijn.

Met het uitgebreide palet aan uitvoeringen en kleuren vindt u altijd een 

zonwering die aan uw wensen voldoet. Het systeem is ook verkrijgbaar in een 

gemotoriseerde uitvoering, eventueel zelfs op zonne-energie. 

Uitstekende zonwerende eigenschappen.

Bij ScreenLine® werkt uw zonwering perfect samen met de HR++-functie van 

het glas. Als u de jaloezieën sluit, wordt de zon geweerd voordat deze de ruimte 

achter het glas kan verwarmen. Met de jaloezieën opengekanteld laat u de 

gewenste hoeveelheid warmte en licht binnen. De HR-coating op de binnenruit 

zorgt ervoor dat deze warmte binnen blijft.

Veilig

Niemand kan zich verwonden aan de jaloezieën. 

De bediening is zo ontworpen dat kinderen er niet 

verstrikt in kunnen raken.
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Glaswerk:  
EEN VERHAAL APART
Het glaswerk in kozijnen, ramen en deuren is een verhaal apart. Ook hierin 

een enorme keus. Standaard isolatieglas of HR++-glas (goed voor uw 

portemonnee), vele soorten sierglas, glasroeden op het glas of tussen de 

twee lagen in, zon of geluidwerend glas en zelfs glas-in-lood (al dan niet naar 

eigen ontwerp): u zegt het maar. Glas-in-loodpanelen worden bij SAMA altijd 

tussen twee lagen glas ingebouwd. Dat maakt niet alleen makkelijk schoon, 

het werkt bovendien inbraakvertragend.
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BLIJF KOEL - screens 
EN zonneschermen
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Screens

Onze screensystemen zijn leverbaar in alle RAL-kleuren en in screendoek 

heeft u nóg meer keus. Al onze screens worden geleverd in de uitvoering 

‘ritzscreen’. Dat houdt in dat het doek vastzit in de geleiders en niet meer kan 

uitwaaien. Zo gaat uw screen langer mee.

Zonneschermen

Ons assortiment zonneschermen is groot: 

zonneschermen met knikarm-systeem hebben 

we bijvoorbeeld in twaalf uitvoeringen en in alle 

mogelijke maten. Daarbij gaan we tot een breedte 

van 7,5 meter en een uitval van 3,5 meter. Ook deze 

schermen zijn in vele RAL-kleuren en doeksoorten 

leverbaar. Wilt u toch iets anders, dan hebben we 

nog een ruime collectie uitvalschermen, markiezen 

of schermen voor uw veranda. 
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Raamdecoratie 
MAAKT 
UW INTERIEUR
COMPLEET!

18



Raamdecoratie

Zoveel hoofden, zoveel zinnen, zeker 

in raamdecoratie. Bij SAMA hebben 

we jaloezieën in aluminium of hout, 

plisségordijnen, vouwgordijnen, 

rolgordijnen, lamellen enz. U kunt 

alles in de showroom komen bekijken 

en aan de hand van onze kleurstalen 

uw keuze maken. 

Er is zelfs een systeem (KEJE) voor 

draaikiepramen en -deuren. Dat zijn 

jaloezieën (Latende) en plisségordijnen 

(Splendid Pliss) die zijn ingebouwd 

in een aluminium frame – dus geen 

geklapper meer. 

Montage

Het grote voordeel van SAMA is dat 

we uw zonwering of raamdecoratie 

niet alleen leveren, maar desgewenst 

ook voor u monteren. Dan bent u in één 

keer klaar.
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Veel mensen komen bij ons met de vraag hoe 

ze insecten buiten de deur moeten houden. 

Daar is een eenvoudige oplossing voor: de oude, 

vertrouwde hor, maar dan in een modern jasje. 

De meest gebruikte hor is die voor een 

draaikiepraam/deur, de zogenoemde inzethor. 

Deze is zonder boren en schroeven te plaatsen en 

kan ook achteraf worden aangebracht.

Voor deuren hebben we plissé-rolhorren. 

Die kunnen tegen een stootje en geven geen 

hinderlijke rails op de vloer. 

Maar er zijn nog andere oplossingen. In onze 

showroom informeren en adviseren wij u 

graag verder.

INZEThorREN & 
HORdeuren
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SOLARLUX 
balkonBEGLAZING

Solarlux balkonbeglazing

Transparante en omkaderde schuif-draai-

systemen van Solarlux schermen uw balkon af, 

voor nog meer comfort en woonplezier. Met 

de flexibele beglazing maakt u van uw open 

balkon gemakkelijk een afgesloten ruimte waar 

u geen last heeft van lawaai, wind, neerslag 

of kou. Deze beglazing kan overigens ook 

prima op een bestaande borstwering geplaatst 

worden. 

Geniet van flexibel comfort: ’s zomers heerlijk 

buiten en in de koele jaargetijden hetzelfde 

uitzicht, maar behaaglijk binnen. In de winter 

kunt u zelfs besparen op uw energiekosten, 

omdat uw balkon met beglazing als een extra 

warmtebuffer functioneert.

210251 236 846 | www.sama.nl



MEER leefruimte  
EN woonplezier  
MET VOUWWANDEN  
VAN SOLARLUX
Met de prachtige design-vouwwanden van Solarlux 

steekt u niet alleen uw woning in een modern 

jasje, dankzij de optimale isolatie van dubbel glas 

en aluminiumprofielen bespaart u aanzienlijk op 

energie- en onderhoudskosten. Binnen enkele 

jaren heeft u uw investering terugverdiend en is uw 

woning in waarde vermeerderd.

Glazen vouwwanden van Solarlux voegen een extra 

dimensie aan uw woning toe. Uw woning en tuin 

worden één: de wanden kunnen 100% geopend 

worden voor een naadloze overgang van binnen 

naar buiten en andersom. Met een vouwwand heeft 

u grenzeloze openheid en maximaal comfort.

De voordelen op een rij:

• Maximale gevelopening

• Optimale isolatie

• Eenvoudige bediening
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Buiten leven, wie wil dit nu niet? Alleen is het klimaat in Nederland er net 

iets te wisselvallig voor... De oplossing is een terrasoverkapping of terraskamer 

van Solarlux. Altijd exact voor u op maat gemaakt en leverbaar in vele 

uitvoeringen. Geïsoleerd of niet-geïsoleerd en te combineren met een Solarlux 

vouwwand of balkonbeglazing.

De tuin- en terraskamers zijn leverbaar in alle 

kleuren aluminium, maar ook in hout of een 

combinatie van deze twee materialen.

Neem contact op met SAMA als u niet van het 

weer afhankelijk wilt zijn.

SOLARLUX  
terrasoverkappingen  
EN tuinkamers
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KERALIT® dakranden: de kroon op elke woning!

Dakranden vallen vaak niet op, maar zijn wel een onmisbaar onderdeel van 

een woning. U merkt pas dat ze er zijn als er onderhoud nodig is.

Dakranden zijn extra gevoelig voor weersinvloeden doordat ze op hoogte worden 

toegepast. Keralit® is een onderhoudsarm en duurzaam gevel- en dakrandsysteem 

dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie. Omdat Keralit® ongevoelig is 

voor weersinvloeden blijft het er jarenlang mooi uitzien. Hierdoor hoeft u nooit 

meer te schilderen en kunt u genieten van een strak afgewerkte woning. 

 

KERALIT® gevelpanelen: 
duurzaam EN VERANTWOORD

POTDEKSEL 177 mm 

Brede overlappende panelen met 

zachte lijnen door schaduwwerking. 

Voor woningen met een klassieke 

en eigentijdse uitstraling.

SPONNINGDEEL 190 mm 

Brede planken met strakke lijnen. 

Zeer geschikt voor moderne 

toepassingen. Vooral in combinatie 

met het unieke hoeksysteem.

Nooit meer schilderen

Keralit® panelen zijn onverwoestbaar en verhogen 

daardoor de waarde van uw woning. U kunt

genieten van een blijvend mooi afgewerkte gevel en 

dakrand, zonder te schilderen!

Met SAMA en Keralit® zorgt u goed voor uw woning 

en voor uzelf.

SPONNINGDEEL 143 mm 

Het model dat al jarenlang wordt 

toegepast in de Nederlandse 

woning-bouw en nagenoeg op ieder 

type woning past.
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AANNEMERIJ 
bouw EN
verbouw

U kunt bij SAMA Bouwservice 

terecht voor:

•  Aanbouwen – onder andere erkers, 

bijkeukens, woonkamers

• Interne verbouwingen

• Binnendeuren en buitendeuren

• Kozijnrenovaties

•  Technisch beheer en onderhoud 

van vastgoed

•  Technisch beheer en onderhoud 

voor VvE’s

SAMA Bouwservice staat al jaren bekend als hèt 

bedrijf in de IJmond en wijde omgeving voor kunststof 

kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen. Maar van 

oorsprong is SAMA een bouwbedrijf. En we bouwen 

nog steeds, met onze eigen medewerkers, waaronder 

timmerlieden en metselaars die al jaren bij ons werken.

Voor alle werkzaamheden krijgt u van tevoren een 

heldere offerte van ons, zodat u niet voor verrassingen 

komt te staan. 

Heeft u een plan, maar moet er eerst nog een tekening 

komen? Ook daar kunnen wij u mee helpen. 

SAMA: betrouwbaar bouwen en verbouwen, van 

tekening tot oplevering!

SAMA Bouwservice is lid van Bouwend Nederland en 

deelnemer aan Bouwgarant. Bovendien hebben we een 

VCA-certificering.

Laat u vrijblijvend informeren! Maak een afspraak of 

kom langs.
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UW deur EN 
kozijn UIT ONZE  
eigen fabriek

Uniek in de regio: SAMA heeft een 

eigen kozijnenfabriek. Hier werken 

onze medewerkers vakkundig 

en naar uw specificaties aan uw 

gevelelementen. Dat betekent dat 

we onze klanten nooit nee hoeven 

verkopen. En heeft u een bijzondere 

wens, dan zien wij dat juist als 

een uitdaging.
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Al meer dan 40 jaar worden er in de woning- en utiliteitsbouw kunststof 

en aluminium kozijnen toegepast. Het hang- en sluitwerk is vaak specifiek 

afgestemd op het gebruikte profieltype. Bovendien is het beslag niet leverbaar 

in de reguliere ijzerhandel. Bij schade, bijvoorbeeld na inbraak, lijkt reparatie 

soms onmogelijk. Maar er kan bij SAMA meer dan u denkt! Onze servicedienst 

staat voor u klaar. We repareren alle merken beslag van alle typen en merken 

kunststof, aluminium en houten ramen en deuren. 

Mochten de betreffende onderdelen niet meer leverbaar zijn, dan hebben 

we altijd een oplossing.

SERVICE, 
ONDERHOUD  

& beheer

Periodiek onderhoud en reparatie

Bij SAMA verzorgen we ook periodiek onderhoud en 

reparatie van kunststof, aluminium en houten gevel-

elementen. Dan moet u denken aan dingen als:

•  smeren van hang- en sluitwerk

•  sluitend maken van ramen, deuren en schuifpuien

•  reparatie van hang- en sluitwerk van draaikiep-

ramen en -deuren

•  vervangen meerpuntssluitingen van deuren 

•  vervangen van afdichtingrubbers

•  reparatie van schuifpuien inclusief het vervangen 

van wielstellen

Kleurrenovatie van kozijnen, het kan!

Heeft u op uw bestaande gevelelementen 

een kleur uitgevoerd in RENOLIT-folie en is 

die beschadigd? Wij helpen u graag verder. 

Onze Service & Onderhoudsdienst is door 

RENOLIT Duitsland gecertificeerd om dergelijke 

reparaties uit te voeren.

Of bent u gewoon toe aan een andere kleur? 

Ook dan staat SAMA voor u klaar. U heeft de 

keuze uit tientallen kleuren – uw kleur zit er 

vast en zeker bij.

Service hotline:

0251-700232 

maandag t/m vrijdag

8.30 – 17.00 uur

E-mail:

service@sama.nl 
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Keurmerken en certificaten

Hoe betrouwbaar is het bedrijf waar u zaken mee wilt doen? Dat is altijd lastig 

te bepalen, maar SAMA beschikt over diverse lidmaatschappen, keurmerken 

en certificaten. Zo heeft u als opdrachtgever toch meer zekerheid dat we een 

betrouwbare partner voor u zijn, voor nu en in de toekomst. 

Lijnbaan 75

1969 ND Heemskerk

T  0251 236 846 

E  info@sama.nl  

W  www.sama.nl
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Routebeschrijving

Rijdt u op de A9, dan geldt voor beide richtingen: 

neem afslag 9 richting Heemskerk. Volg hierna 

de borden met het opschrift: Industrieterrein 

‘De Houtwegen’. 

Showroom geopend

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur en  

van 13.00 - 17.00 uur. Zaterdag gesloten.

Heemskerk
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