CARPORTS

SeGeKo

CARPORTS

serrebouw · gevelconstructies · kozijnen · carports · veranda’s

www.segeko.nl

SeGeKo uw totaal bouwer in:
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De 5 sterke
punten van een
SeGeKo carport
• 5 jaar garantie op
montage en coating
• Duurzaam en

BESCHIKBARE
TYPES CARPORTS
VRIJSTAANDE CARPORTS
KOPAANBOUW CARPORTS

onderhoudsarm
• Op maat gemaakt

ZIJBOUW CARPORTS

uit eigen fabriek
• Transparant, gekleurd

HANGENDE CARPORTS

of veiligheidsglas
• Snelle levertijd van
5-8 werkweken

COMBINATIE VAN TYPES

www.segeko.nl

Wilt u ook altijd droog in en uit
uw auto kunnen stappen? Nooit
meer last hebben van bevroren
of beslagen ruiten? Uw auto beschermen tegen vuil en het weer?
Met het ﬂexibele carportsysteem
van SeGeKo bent u verzekerd van
een duurzame toegang, overkapping of carport die er ook nog
eens zeer fraai uitziet. Daarnaast
is de beglazing van onze carports
ook van echt glas. Dit zorgt voor
goede lichtinval.
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EEN ONDERHOUDSARME, VEILIGE

uw wens in een RAL-kleur gespoten

EEN SCHITTERENDE CARPORT UIT

EN DEGELIJKE CARPORT

worden. Ook de toegepaste beglazing

EIGEN FABRIEK

Een SeGeKo carport wordt vervaardigd

is degelijk en veilig. Door het gebruik

Bij SeGeKo hebben wij vakmanschap

uit de allerbeste materialen. Dat

van transparant veiligheidsglas blijft

hoog in het vaandel staan. Daarom

betekent ook dat ze duurzaam en

een goede lichtinval gewaarborgd. In

bouwen wij uw nieuwe carport in onze

onderhoudsarm zijn. Voor de dragende

de liggers kan fraaie LED verlichting

eigen fabriek. Met onze jarenlange

constructie gebruiken wij

geplaatst worden voor meer comfort,

ervaring hebben wij uw nieuwe carport

veiligheid en sfeer.

in een korte tijd klaar. En is uw carport

verzinkt

staal. Voor de dakconstructie passen
wij aluminium toe. De bovenbouw is

gereed? Dan plaatsen wij hem zelf bij

voorzien van poedercoating, waarop

u thuis. Tijdens het hele proces heeft

wij 5 jaar garantie verstrekken. De
gehele constructie kan volledig naar

Kijk op segeko.nl/carports
voor meer informatie

www.segeko.nl

u dus met slechts één partij te maken.
Wel zo duidelijk.

CARPORTS

Uw totaalbouwer
van A tot Z
Als zelfstandig bedrijf met vakkundig personeel heeft SeGeKo zich
als ‘totaalbouwer’ gespecialiseerd
in serres, veranda’s, carports, aluminium 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.

← Dedemsvaart
Zwolle

Slagharen

SeGeKo

De Krim
→ Coevorden
Emmen

↓ Hardenberg

Meer informatie of
een vrijblijvende
oﬀerte ontvangen?

SeGeKo
Coevorderweg 137 | 7781 PA De Krim
Tel 0522-440588 | E-mail info@segeko.nl
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