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Vergroot uw woongenot

zodat deze naadloos aansluit bij de

verwachten levensduur heeft van tenmiste

Aluminium kozijnen van SeGeKo zorgen

uitstraling van uw huis en haar bewoners.

50 jaar! Een investering die zich terug

zomer

en

winter

voor

een

goede

verdient! Uw aluminium kozijnen hoeven

afdichting en zijn perfect afsluitbaar. Door

Onderhoud

een degelijke geïsoleerde constructie en

Onze geïsoleerde aluminium kozijnen

ramen wassen, gereinigd te worden. Een

standaard voorzien van ‘hoog-rendements

worden

geruststellende gedachte nietwaar?

glas’ (HR++) geen tocht of warmte verlies,

moffellaag (15 jaar garantie) en zijn |everbaar

dus een behaaglijk gevoel. Zowel in nieuw-

in

bouw als renovatie wordt de vorm, indeling,

mogelijkheid van verschillende kleuren aan

In

draai- of schuifrichting van de kozijnen en

binnen en/of buitenzijde. Uw kozijnen

vakkundig personeel van SeGeKo de bouw-

het hang-en-sluitwerk door u bepaald. U

worden geproduceerd uit hoogwaardige

kundige staat van de woning opgenomen.

kunt zelfs uw eigen voordeur ontwerpen,

materialen waardoor het eindproduct een te

Dit sluit onvoorziene omstandigheden

veel

voorzien

slechts enkele malen per jaar, gelijk met het
van

RAL-kleuren

een
en

degelijke

bieden

de

Maatwerk uit eigen productie
geval

van

renovatie

wordt

door

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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tijdens de montage nagenoeg uit! Tijdens

In geval van nieuwbouw kunnen de kozijnen

het vergroten van kozijn openingen en het

deze opname wordt eveneens de maat van

op basis van vooraf vastgelegde maat-

aanbrengen van latei constructies. Bij het

de te renoveren kozijnen opgenomen.

voering (tekeningen) reeds geproduceerd

verwijderen van borstweringen onder raam-

Aan de hand van deze maten worden de

worden. Deze kunnen, zodra mogelijk, door

kozijnen kan door SeGeKo eveneens de

kozijnen in eigen productie vervaardigd.

onze monteurs gemonteerd worden in door

radiator worden verplaatst. Kortom voor al

Dit proces garandeert een uitstekende

een bouwkundig aannemer geplaatste

uw werkzaamheden heeft u maar één

kwaliteit en een korte levertijd. Vanzelf-

stelkozijnen .

aannemer nodig; SeGeKo!

vakbekwaam personeel gemonteerd. De

Bouwkundige werkzaamheden

Showroom

kozijnen van SeGeKo worden met onder-

Door het vakkundig montage personeel van

Laat u vooraf uitvoerig, aan de hand van vele

houdsvriendelijke materialen afgewerkt

SeGeKo kunnen eveneens bouwkundige

model-opstellingen, in onze showroom door

zoals dit vooraf met u is overeengekomen.

werkzaamheden worden uitgevoerd zoals

deskundige medewerkers voorlichten.

sprekend worden de kozijnen met eigen

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

Kiest u voor kozijnen van SeGeKo dan kiest u voor
• verfraaiing van uw woning
• veiligheid
• maatwerk
• perfecte isolatie / 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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Industrieweg 12 | 7949 AK Rogat (Meppel) Tel 0522-440588 | E-mail info@segeko.nl
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