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Uw totaalbouwer 
van A tot Z
Als zelfstandig bedrijf met vakkun-

dig personeel heeft SeGeKo zich 

als ‘totaalbouwer’ gespecialiseerd 

in serres, veranda’s, carports, alumi-

nium kozijnen en gevelbouw. Onze 

sterkste kant is dat alles in eigen 

fabriek wordt geproduceerd van A 

t/m Z. Deze producten worden door 

eigen personeel op vakkundige wijze 

gemonteerd.

Showroom
Al onze producten zijn te zien in 

onze showroom. U bent van harte 

welkom! Kijk op onze website voor 

de openingstijden.

Meer informatie of 
een vrijblijvende 
off erte ontvangen?

SeGeKo
Slagharen De Krim

↓ Hardenberg

← Dedemsvaart
 Zwolle → Coevorden

 Emmen
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Met de hoge kwaliteit veranda’s 

en terrasoverkappingen van 

Segeko brengt u de avonden van 

het vroege voorjaar tot diep in 

het najaar heerlijk op het terras 

door. Van een op maat gemaakte 

veranda tot een complete 

tuinkamer: bij Segeko zorgen we 

ervoor dat uw tuin de upgrade 

krijgt die het verdient.
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SeGeKo uw totaal bouwer in:

10 JAAR10 JAAR
GARANTIEGARANTIE

OP DE GEHELE
OP DE GEHELE

CONSTRUCTIE
CONSTRUCTIE

• Op maat gemaakt en 
dus in iedere situatie 
toepasbaar

• Nagenoeg geen 
lichtverlies

• Onderhoudsarm
• Korte montage tijd
• Ook te gebruiken 

als carport

Snel genieten 
van uw Easyroof 
veranda
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VERANDA’S EN 

TERRASOVERKAPPINGEN

Wanneer de eerste zonnestralen zich 

in het vroege voorjaar aandienen 

dan wilt u hier natuurlijk volop van 

kunnen genieten. Vaak is het dan nog 

behoorlijk fris om buiten te zitten en 

ook tijdens de zomeravonden kan het 

behoorlijk afkoelen. Met een veranda 

of terrasoverkapping van Segeko zit u 

heerlijk warm en droog in uw eigen tuin. 

De optionele inbouwspots maken de 

veranda helemaal compleet en geven 

uw overkapping die luxe uitstraling. 

Perfect om volop en sfeervol te 

genieten van zo’n heerlijke avond. Het 

is bovendien een zeer geschikte plek 

om uw tuinmeubelen onder te stallen 

tijdens de winter.

DIVERSE OPTIES EN ALTIJD

DESKUNDIG GEMONTEERD

Deze schitterende veranda is in 13 

kleuren leverbaar en wordt altijd op 

maat voor u gemaakt. U kunt kiezen 

uit verschillende kleuren en beglazing. 

De Easyroof wordt door onze 

ervaren vakmannen deskundig bij u 

gemonteerd.

Kijk op segeko.nl/verandas 
voor meer informatie

HOOGWAARDIGE KWALITEIT EN 

OP MAAT GEMAAKT

De op maat gemaakte Easyroof 

veranda wordt gemaakt van onder-

houdsarm aluminium, is robuust 

uitgevoerd en kwalitatief volgens de 

hoogste standaarden. De overkapping 

bevat speciale Zwitserse 16 mm 

polycarbonaat dakplaten die zon en 

warmte reguleren, zodat u met veel 

zon profi teert van schaduw en bij 

somber weer geniet van veel licht.


