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Utiliteit

SeGeKo ontwerpt volgens hedendaagse

lange ervaring aanwezig in de aluminium

Hoewel SeGeKo zich in hoofdzaak richt

eisen met betrekking tot levensduur en

gevelbouw en in het bijzonder in speciaal

op de particuliere markt, produceert,

onderhoud.

constructies. Door productie in eigen fabriek

levert en monteert SeGeKo ook voor de

geproduceerd

kleinere en middelgrote utiliteitsbouw-

kwaliteitsrichtlijnen.”
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wordt
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werken: aluminium kozijnen, raamstroken,

(te

Rogat)

en

het

aanwezige

multi-

functionele machinepark zijn we veelzijdig
en flexibel. SeGeKo is niet gebonden aan

skylights, entree puien, vliesgevels en

Veelzijdig

één profielsysteem hierdoor kunnen wij

exclusieve aluminium gevelbeplating.

Binnen SeGeKo is een grote kennis en jaren-

voldoen aan elke vraag!

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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Tekenkamer

kent zijn eigen projectleiding en zal

scherpe

SeGeKo beschikt over een uitstekende

gedurende het hele werk, van offerte tot

planningen en ‘afspraak is afspraak’ staan

tekenkamer met een CAD tekensysteem.

oplevering uw vaste gesprekspartner zijn.

hoog in ons vaandel!

prijs.

Flexibel

Via e-mail kunt u in elk gewenst format uw
aanvraag, tekenwerk of wijziging aan ons

Ervaring

zenden. Ook controle op tekeningen en

Met 30 jaar ervaring, profiteert u altijd

wijzigingen worden via e-mail verwerkt en

van uitstekende voorbereiding, perfecte

verlopen snel en efficient. Elk project

kwaliteit, de juiste montage en een

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

inspelen

op

Kiest u voor uitiliteits-producten van SeGeKo dan kiest u voor
• 30 jaar ervaring in huis
• een professionele aanpak
• maatwerk
• klantgericht denken
• scherpe prijs/kwaliteit verhouding
• 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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