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Woongenot

Materiaalgebruik

Totaal realisatie

Een serre wordt vaak gekozen als uitbreiding

De serres worden van aluminium gebouwd.

Het met u gemaakte ontwerp kan, inclusief

van het woongenot en een natuurlijke schakel

Het materiaal van de serre is slechts een

benodigde bouwkundige werkzaamheden,

tussen de tuin en huis. Door onze moderne

logisch gevolg van de keuzes die tijdens het

door SeGeKo uitgevoerd worden. Voordat

warmte werende en isolerende technieken

ontwerpen

de

de serre bij uw huis geplaatst wordt, wordt

hebben wij er voor gezorgd dat de serre geen

hedendaagse eisen met betrekking tot

deze in de fabriek in zijn geheel opgebouwd.

energieverslinder of broeikas is geworden. Een

levensduur

kan

Zodoende komt men bij het plaatsen nooit

aangename lichte ruimte die voor vele doel-

bijvoorbeeld een serre ontstaan met een

voor onverwachte problemen te staan.

einden te gebruiken is, ook als de zon niet

aluminium dakconstructie, met een bouwstijl

Hierdoor is er ook de mogelijkheid voor u

schijnt. Denk bijvoorbeeld aan; de rust met een

uit de jaren '20 en '30 en met kleuren die

als klant om voor het eerst uw serre in

goed boek, het ontbijt met de kinderen, ge-

binnen en buiten verschillen. Of een strak en

uiteindelijke versie, in de fabriek te

zellig thee drinken of dineren met vrienden.

functioneel model.

bezichtigen. Waar u zelf kunt aangeven waar

gemaakt
en

worden

onderhoud.

en
Zo

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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‘Zoveel mensen, zoveel wensen’.

vereist zijn dan zullen wij het aanvragen van

hebben. U heeft dus ook maar één aan-

Het proces van ontwerpen, overleggen en,

de vergunning voor u verzorgen.

spreekpunt, vóór, tijdens en na de realisatie

kiezen moet overzichtelijk zijn. Daarom werkt

van uw serre.

SeGeKo met een eigen ontwikkeld stappen-

Alle voordelen op een rij

plan, wat duidelijk en overzichtelijk is. Voor

• vergroting van uw woonruimte

Deskundig

elke stap en graad van uitvoering of

• ontwerp gemaakt naar uw wensen

Door haar jarenlange ervaring kan SeGeKo

accessoire wordt vooraf vrijblijvend een prijs

• leefbare ruimte in alle seizoenen

u op dit gebied deskundige adviseren over

opgegeven en afgesproken welke werk-

• alles in één hand

de toepassing van materialen, de vorm,

zaamheden of leveringen daarvoor worden

• vooraf duidelijkheid over kosten

de indeling, de bouwkundige aspecten en

gedaan. Zo kunt u zelf de kwaliteit, de uit-

• onderhoudsarm

het gebruiksgemak om het door u gestelde

voeringsverhouding en de prijs van uw serre

• korte bouwtijd

gebruiksdoel te bereiken.

bepalen. Mocht er een bouwvergunning

• complete realisatie

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

Kiest u voor een serre van SeGeKo dan kiest u voor
• vergroot woongenot - het hele jaar genieten
• diverse toepassingsmogelijkheden
• maatwerk en vormen
• perfecte isolatie en ventilatie
• 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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