Specials

Honderd jaar innovatie
in restauratie met Specials

Dé slimme systeempartner.

Specials

Verweij Houttechniek is dé slimme
systeempartner voor de zakelijke markt
als het om houten ramen, deuren en
kozijnen gaat. Vijf generaties Verweij
staan garant voor meer dan honderd
jaar ervaring en technische innovatie.
Dat stelt ons in staat om restauraties,
met behoud van de originele details,
constant naar een hoger niveau te tillen.
Het eindproduct voldoet aan de
kwaliteitseisen van deze tijd en is in
overeenstemming met de wensen van
de opdrachtgever. Het belangrijkste kenmerk
van Specials is: restauratie zonder compromis.

Van inmeten tot

Eigenschappen van

Benut het voordeel

en met monteren

Specials

van Verweij

Als uw systeempartner kunnen

Al onze producten zijn maatwerk.

Verweij denkt graag met u mee over

we een vervangingsproject geheel

Daarnaast beschikken de Specials

uw project. Dit levert u - naast gemak -

uit handen nemen. Van het maken

ramen, deuren en (intrek)kozijnen

directe voordelen op:

van inmeetafspraken tot en met

over de volgende eigenschappen:

•		 Er wordt efficiënter gewerkt

het monteren van de ramen,

•		 Behoud historische details

•		 U profiteert van de laagste

deuren en kozijnen. De productie

•		 Voldoet aan de huidige

		exploitatiekosten (TCO)

vindt plaats door ervaren vakmensen 		kwaliteitseisen

•		 De overlast voor bewoners is minimaal

in onze milieuvriendelijke fabriek

•		 Volgens de laatste technieken

•		 U kiest voor een duurzaam product

met de nieuwste computer-

		geproduceerd

gestuurde machines en spuitrobots.

•		 Restauratie zonder compromis

Bel 0348 - 688 282 of stuur
een e-mail naar verkoop@verweij-ht.nl
voor meer informatie.

Uw partner,
één loket.

TCO-proof.
RGS-garantie.

Familiebedrijf
sinds 1884.
Hofleverancier.
NL-product.

Gecertificeerd.
Duurzaam.
Milieubewust.
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