Ervaar genot

Ervaar
aluminium

Aanbouwen?
U wilt uw huis, het voorjaar en het najaar verlengen.
Een serre of een aanbouw is de oplossing.
Met de producten van Chermin® aluminium topdesign
maakt u een aanbouw of serre compleet. Iedere aansluiting wordt tot in het kleinste detail bekeken en getekend
om zo een harmonieuze en vooral doordachte oplossing
te creëren. Wij komen graag een praatje met u maken.
We inventariseren uw wensen en vervolgens komen wij
met een gefundeerd advies.
Een advies over wat u wel en wat u beter niet kunt doen.
Ook daar zijn wij eerlijk in. Als u besluit het werk in onze
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handen te leggen kunnen we, als u dat wilt, alles voor u
regelen. Van ontwerp, bouwvergunning tot en met de
sleutelklare uitvoering. Omdat onze specialisten de touwtjes strak in handen hebben glipt er geen millimetertje
tussendoor.
Bij dit soort van verbouwingen is het van belang dat
vooraf alles duidelijk is besproken en vastgelegd. Zo maken we, indien gewenst, een complete interieur- en verlichtingstekening, zodat bij oplevering alles op de juiste
plaats zit. Wij spreken een supersnelle bouwtijd af die
door onze technische specialisten wordt begeleid, tot in
de kleinste details.
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Ervaar onze
ervaring in…

Koud kunstje om te roepen dat we de beste zijn.
Doen we dus maar niet. We nodigen u uit om
zelf te ervaren hoe dat zit met onze ervaring.
Meer dan twintig jaar actief innoveren op het

Aluminium is verleden tijd en toekomst!
Aluminium verleden tijd? Inderdaad, want al decennia
worden de unieke eigenschappen van aluminium met
succes toegepast. In de kozijnenindustrie wint dit onverwoestbare materiaal dagelijks terrein, dat is dus de toekomst. De thermisch isolerende werking, in combinatie
met HR++ glas, garandeert het superwooncomfort dat u
mag verwachten van dit product.
U bepaalt zelf de kleur uit de grote RAL kleurenwaaier.

gebied van aluminium proﬁelen leidt tot uitsluitend topproducten. Dat noem je nou ervaring…

In de veelheid van designs vindt u altijd een profiel dat in
uw woning geïntegreerd kan worden. De kozijnen worden degelijk afgelakt zodat de steeds sterkere UV straling
van de zon nagenoeg geen invloed meer heeft op de
kleur. Nieuwe ‘Raffaello’ kleurdesigns behoren sinds kort
tot de nieuwe mogelijkheden.

Tijdloze romantiek
U heeft zo’n leuk oud boerderijtje of dat prachtig oude
herenhuis. Dan doet u er toch alles aan om het oorspronkelijke karakter van uw eigendom te behouden?
Met name onze nostalgische aluminium raam- en deurprofielen vloeien naadloos over in de tijdloze romantiek
van uw pand. Met groot respect voor de oorspronkelijke bouwer! En zo hoort dat! Het nostalgie kozijn wordt
geleverd in een onderhoudsarme, thermisch geïsoleerde
uitvoering. Wilt u optimaal plezier behouden van uw
kozijnen dan hoeft u, net als bij uw auto, slechts eenmaal
per jaar een waslaag aan te brengen voor een optimale
vuilafstotende werking. Dat is alles!

Maak ‘t af
Als u uw huis wilt voorzien van rolluiken en of zonweringproducten is het raadzaam hier al in de ontwerpfase rekening mee te houden. Wij kunnen vaak unieke oplossingen
creëren die het uiterlijk van uw woning juist verfraaien.
Maak ’t degelijk én verzorgd af met de ervaring van
Chermin®. Denk verder dan de standaard producten.
Onze aluminium schuifdeuren bijvoorbeeld, maken uw
inrichting in een woord af. Een naadloze aansluiting van
het exterieur op het interieur van uw woning.
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