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De vele mogelijkheden

Waarom een carport van SeGeKo?
• nooit meer bevroren ruiten krabben
• nooit meer beslagen ruiten
droogmaken voordat u weg rijdt
• droog in-en-uit uw auto stappen
• zorgt dat uw auto langer zijn
waarde behoud
• geeft uw bezoek een gastvrije
ontvangst

• fraai, en door het glazen dak,
transparant ontwerp
• degelijk en onderhoudsarm
gebouwd
• van productie tot montage
in eigen beheer uitgevoerd
• verzorging van eventuele
bouwvergunning mogelijk

van het SeGeKo systeem
Carport of parking voor meerdere auto's,
caravans of campers. Toegang of overkapping.

Met

het

flexibele

SeGeKo

carportsysteem kan het allemaal. De
verschillende onderdelen zijn probleemloos
te schakelen tot grote lengtes en breedtes,
en kunnen zowel vrijstaand als aangebouwd
geplaatst worden. Dat plaatsen kan ook nog

SeGeKo heeft als zelfstandig bedrijf en met vakkundig personeel, waarvan sommige met meer dan 30 jaar
ervaring in het vak, zich gespecialiseerd als ‘totaalbouwer’ in serres, veranda’s, carports, aluminium kozijnen
en gevelbouw. De sterkste kant van SeGeKo is dat alles in eigen fabriek wordt geproduceerd van
A t/m Z. Deze producten worden ook door eigen personeel op vakkundige wijze gemonteerd.
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eens in zeer korte tijd. Het SeGeKo systeem

De gehele constructie is voorzien van een

bedrijventerrein, een SeGeKo

is in de meeste situaties toe te passen.

poedercoating, waarop 5 jaar garantie

past er altijd. Naar ieders wens kan ook

Wij gaan in op uw individuele wensen.

wordt verstrekt. De beglazing is degelijk

met subtiele accenten gewerkt worden.

carport

blank veiligheidsglas.
Onderhoudsarm, degelijk en veilig

Opties welke mogelijk zijn

Het SeGeKo systeem is vervaardigd

Passend in elke omgeving

• uitvoering ‘op maat’

van zeer duurzame en onderhoudsarme

Door het eigentijdse, eenvoudige, maar

• keuze uit bijna alle RAL-kleuren

materialen. Zo wordt voor de dragende

stijlvolle ontwerp is het SeGeKo carport-

• gekleurd gehard veiligheidsglas

constructie volbad verzinkt staal gebruikt

systeem op z'n plaats in elke omgeving:

• glas met een vuilwerende coating

en voor de dakconstructie aluminium.

bij een woning, kantorencomplex of

• halogeen verlichting

…zoekt u een hoog kwaliteitsniveau
kies dan voor een carport van SeGeKo.

Kiest u voor een carport van SeGeKo dan kiest u voor
• droog in-en-uit uw auto stappen
• geen bevroren of beslagen ruiten meer
• diverse toepassingsmogelijkheden
• transparant ontwerp
• onderhoudsarm en milieuvriendelijk
Showroom
Al onze producten zijn te zien in onze showroom. U bent
hier van harte welkom. Openingstijden showroom:
maandag t/m zaterdag

09.30 - 16.00 uur

vrijdagavond

19.00 - 21.00 uur
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Industrieweg 12 | 7949 AK Rogat (Meppel) Tel 0522-440588 | E-mail info@segeko.nl
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