MOOI WERK
MUNSTERMAN RAMEN & DEUREN
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Ontdek het klimaglas!

Bekijk Klimaglas op www.klimaglas.eu

WIJ MAKEN HET GL AS.
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ar mooi werk
Twee generaties Munsterman hebben de afgelopen 50 jaar een
prachtreputatie opgebouwd op het gebied van ramen en deuren.
Wat ooit begon als een schildersbedrijf aan huis, is uitgegroeid
tot een groot familiebedrijf met een uitgebreid dealernetwerk in
Nederland. Munsterman biedt oplossingen voor iedere woonwens
en is daardoor een toonaangevende leverancier op het gebied van
ramen, deuren en aanverwante systemen.

DE HOOGSTE KWALITEIT

ONZE PRODUCTEN
EN DIENSTEN:
» Kozijnen
» Ramen
» Deuren
» Schuifpuien
» Serres
» Rolluiken
» Gevelbekleding
» Hardstenen
dorpels
» Bouwbegeleiding
» Tekenwerk

Ambachtelijk vakmanschap en computergestuurde
technologie komen bij Munsterman samen.
Op onze productielocatie worden alle producten
op maat gemaakt en in de door u gewenste kleur
gespoten. Vakmensen zorgen voor de finishing
touch en de uitvoerige kwaliteitscontroles. Natuurlijk nemen wij ook de uiteindelijke montage op
ons. Zo houden wij het hele proces in eigen hand
en kunt u rekenen op de hoogste kwaliteit.

EN EEN STERKE SERVICE
Wij onderscheiden ons door de totale service die
wij bieden bij renovatie en nieuwbouw. Onze specialisten nemen graag de verantwoordelijkheid
voor het bouwtechnische tekenwerk en de bouwbegeleiding van u over. De producten worden op
onze productielocatie op maat gemaakt, waarna
onze vakmensen zorg dragen voor de montage
op locatie. Door ons vroeg bij het bouwproces te
betrekken kunt u efficiënter bouwen en bespaart
u tijd en kosten.
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De kracht van kunststof

De kwaliteit van onze producten
wordt bepaald door de materialen

1. WERKVOORBEREIDING
Onze werkvoorbereiding is
volledig geautomatiseerd.

waar wij mee werken. Daarom
kiezen wij bij Munsterman voor
aluminium en kunststof.
Deze materialen zijn onderhouds
arm, sterk en werken isolerend.
Het veiligheidsaspect is voor ons
minstens zo belangrijk. Zowel
het aluminium als de kunststof
producten waar wij mee werken
zijn inbraakwerend.

Vleugeloverdekkende
deurpanelen in kunststof
en aluminium
■ Voordeurpanelen in
kunststof en aluminium
■ Ug-waarde vanaf 0,375
t.b.v. Passief wonen
■ Uitgebreide keuze in
modellen
■ Leverbaar in alle RAL-kleuren |
Munsterman-structuurlakken
■ In méér dan 140 renolitfolies
mogelijk

OP MAAT GEMAAKT
Wij leveren altijd maatwerk en beschikken over de
capaciteit om de deuren en ramen te leveren voor
flats, fabrieksgebouwen en unitbouw. Maar met
hetzelfde gemak produceren wij het ene raam, dat
bij u in huis het verschil tussen dag en nacht maakt.
Alles begint bij de juiste maten. Deze volgen uit de
tekening of worden door ons bij u thuis opgemeten.
De afmetingen worden vervolgens in onze computer
ingevoerd en daarna nemen de machines het over.
Volledig geautomatiseerd worden de profielen

■

Uw huis, uw deur, uw stijl.
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& aluminium

2. ZAAGMACHINE
De zaagmachine levert voor
geprogrammeerd maatwerk.

3. HANDWERK
Onze lakkerij kan 10 jaar
garantie op de kwaliteit leveren.

nauwkeurig op maat gezaagd. Onze vakmensen dragen daarna de zorg voor het rubber- en beslagwerk.

4. KWALITEITSCONTROLE
Elke stap in het productieproces
wordt tot in de details gecontroleerd.

Van alle kanten bekeken

IN DE DOOR U GEWENSTE KLEUR
Uniek is onze eigen lakkerij. Door zelf kleur te geven
aan onze producten zijn we niet marktafhankelijk.
Wij hebben een eigen kleursysteem ontwikkeld en
kunnen u altijd de kleur bieden waar u naar op zoek
bent. Hoogwaardige kwaliteit en een sterke service
staan hierbij voorop. Daarom kunnen wij u altijd 10
jaar kleurgarantie meegeven.
Koenen en Co is dé vooruitstrevende
totaaladviseur voor zakelijk Zuid-Nederland.
Samen met u bekijken onze adviseurs alle
kanten van uw bedrijf om zo te komen tot
een succesvolle oplossing. Meer weten?
Kijk op www.koenenenco.nl
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Onze verantwoordelijkhe
Bij Munsterman voelen wij ons verantwoordelijk
voor het gehele proces; van het inmeten tot aan
de definitieve plaatsing. Daarom voldoen onze
productiefaciliteiten en onze vakmensen aan de
allerhoogste kwaliteits- en veiligheidseisen.
Niets verlaat onze productielocatie zonder dat het
aan een intensief kwaliteitsonderzoek is onderworpen. Mede daarom mogen wij verschillende
veiligheids- en milieukeurmerken dragen, waaronder het SKG, het KOMO, het CE keurmerk en
het Politie Keurmerk Veilig Wonen.
Na de kwaliteitscontrole is het laatste woord aan
onze deskundige monteurs. Zij dragen de zorg
voor de plaatsing bij u thuis. Uw deur of raam kan
weer een levenlang mee.
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MEERKAMERPROFIELEN VAN VEKA

EEN KRACHTIGE SAMENWERKING
Als sterk en solide familiebedrijf hebben wij
de afgelopen 50 jaar betrouwbare relaties opgebouwd. Door onze intensieve samenwerking met
Veka en Reynaers kunnen wij u altijd de hoogste
kwaliteit kunststof en aluminium kozijnen, ramen
en deuren bieden. Wij werken met de meerkamerprofielen van Veka en Reynaers vanwege de hoge
isolatiewaarde en de brand- en inbraakveiligheid.
Daar profiteert uw woning gegarandeerd van.
Beide producten voldoen aan de strenge eisen op
het gebied van thermische isolatie.

MUNSTERMAN
RAMEN EN DEUREN B.V.
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0475 488 832
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