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Wonen is een thuis hebben!
Kampfoort helpt u realiseren dat uw huis een thuis wordt. Dat doen wij door het leveren van
maatwerk dakkapellen, kunststof kozijnen en overkappingen die voldoen aan uw wensen.
Onze producten worden door de markt en door onze klanten hoog gewaardeerd.

Onderhoudsarme dakkapellen op maat
Kies bewust, kies voor kunststof kozijnen

Dakkapellen
van A-Z
Aangenaam!
Wij helpen u realiseren
dat uw huis een thuis
wordt. Dat doen wij door het leveren
van maatwerk dakkapellen die voldoen aan uw wensen.

Uw wensen!
Wij helpen u graag
met het invullen van uw
wensen. Wat is mogelijk of juist onmogelijk? Wij kunnen ook uw eventuele
vergunning aanvraag verzorgen.

Materiaal!
Wij werken met de
beste materialen. Zo is
ons hout FSC gekeurd en werken wij
met gerenommeerde merken kunststof bouwmaterialen zoals Colorpanel, Swish en Keralit.

Werkplaats!
In onze werkplaats
maken we gebruik van
professionele gereedschappen om
uw dakkapel te prefabriceren.

Plaatsen!
Uw dakkapel wordt in
één dag bij u geplaatst,
zodat u de volgende dag de ruimte
al kunt gebruiken. Het vrijgekomen
afval kunnen wij voor u afvoeren.

Afwerking!
Ook de volledige binnen
afwerking van de dakkapel kunnen wij voor u verzorgen.

Opties!
Er zijn diverse opties
mogelijk zoals rolluiken, screens, ventilatierooster, vliegenhorren en nog veel meer. Naast
dakkapellen en kunststof kozijnen
levert Kampfoort ook Velux dakramen. Tegenwoordig ook leverbaar
als uitzet - tuimelvenster

Zekerheid!
Na het plaatsen van de
dakkapel wordt deze
samen met u gecontroleerd en aan u
opgeleverd. Uiteraard krijgt u 10 jaar
garantie op de constructie en op de
materialen.

®

Dit is een exclusieve uitgave van Kampfoort dakkapellen, kozijnen en overkappingen

Kunstofkozijnen
van A-Z
Aangenaam!
Onze
kozijnprofielen
zijn zoals je dat noemt
“Duitse degelijkheid”. De kozijnprofielen zijn van het merk Gealan en
worden geproduceerd in Nederland
door Raamwerk Kozijnsystemen.

Uw wensen!
Wij helpen u graag
met het invullen van uw
wensen. Voor nagenoeg al uw wensen
is een passende oplossing.

Mogelijkheden
en opties!
Van kozijnen tot entreedeuren, van tuindeuren tot (hef-)
schuifpuien, alles is mogelijk! Daarnaast zijn er ook diverse opties, zoals ventilatieroosters, vliegenhorren,
screens, rolluiken en nog veel meer.
Ook het vervangen van gevelbekleding door kunststof gevelbekleding
behoort tot de mogelijkheden.

Materiaal!
De kozijnprofielen zijn
leverbaar in gladde
uitvoering als ook in houtnerfstructuur. Dit geldt ook voor de eventuele
gevelbekleding.

Plaatsen!
De kozijnen worden
door onze monteurs
deskundig bij u gemonteerd en afgewerkt.

Zekerheid!
Na de montage worden
de kozijnen samen met
u gecontroleerd en aan u opgeleverd.
Uiteraard krijgt u 10 jaar garantie op
de kozijnen en montage.

Uitstraling!
De kozijnen zijn naast
het vlakke profiel ook
leverbaar in verdiepte uitvoering zodat de uitstraling overeenkomt met
de uitstraling van een houten kozijn.

Wilt u uw woning beter isoleren waardoor het energieverbruik omlaag
gaat? Neem dan contact met ons op.
voor het maken van een vrijblijvende
afspraak.

Wonen is een thuis hebben!
Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak en/of offerte:
06 – 23 30 87 81 (Regio noord)
06 – 53 23 55 40 (Regio midden)
U kunt ook een mail sturen naar info@kampfoort.nl of laat uw gegevens achter via onze
website www.kampfoort.nl. Wij nemen dan contact met u op.
Voor onze actuele acties verwijzen wij u naar onze website.

