DURAKO B.V.

TOTAAL-BOUW

Geachte heer, mevrouw,
Met deze informatie willen wij u graag informeren wie wij zijn en wat wij doen.

DURAKO

TOTAAL-BOUW

Wie is DURAKO
In 1987 zijn wij begonnen met de verkoop - en het
plaatsen van kunststof kozijnen. Al snel is dit
uitgebreid met hardhouten - & aluminium kozijnen.
Maar wij hebben ook de ambacht in huis voor de
traditionele houten kozijnen uit eigen fabriek.
Onze kwaliteit, klantvriendelijkheid, service- &
oplossingsgerichtheid staan bij ons hoog in het
vaandel.
Na 28 jaar gevestigd te zijn geweest aan de
Larenseweg 33 in Hilversum, zijn wij verhuisd naar
De Boomgaard 9 - 8 in ’s-Graveland.
Op dit moment verhuizen wij weer terug naar
Hilversum. Er wordt dan ook volop gewerkt aan
onze nieuwe showroom.
Wat kan DURAKO voor u betekenen
Wij kunnen o.a. het volgende leveren:
* kozijnen * buitendraaiende ramen * vaste ramen *
* binnendraaiende ramen met kiepstand *
* vouwwanden * keukendeuren * voordeuren *
* openslaande deuren * draaikiepdeuren * erkers *
* schuifpuien * serres * renoveren dakkapellen *
* nieuw te bouwen dakkapellen * etc. etc.

Verder heeft DURAKO in het programma:
* binnendeuren * dakgoot/gevelbekleding * screens
* sierluiken * diverse soorten isolatieglas * rolluiken
* garagedeuren * diverse zonwering * deurluifels *
dakramen * ventilatieroosters * serrezonwering *
insecten-horren * etc. etc.
Hebt u een verbouwing in de planning staan?
Zoals een nieuwe badkamer, keuken of het
vernieuwen van plafonds en stucwerkzaamheden…
Ook daarvoor kan men bij DURAKO terecht.

WAAROM

DURAKO verzorgt renovaties, nieuwbouw en
projecten en leveren en plaatsen in eigen beheer.

DURAKO
Eerste klas producten
Scherpe prijs/kwaliteitsverhouding
Vakbekwame montage ploeg

ZONWERING
Wilt u een scherpe deal voor zonwering?
Vraag dan een offerte aan.
Kortom:

DURAKO brengt uw idee tot leven….

T: 035 - 683 82 86
I : www.durako.nl
E : durako@durako.nl

