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‘Exclusive’ veranda’s (VR 2000)

Kwaliteit

mogelijk. De afmeting en vorm van uw

Wilt u ook ‘buiten’ vanaf het vroege voorjaar

SeGeKo’s ‘exclusive’ veranda’s zijn gebouwd

veranda wordt in overleg met u bepaald, en

tot diep in het najaar lange avonden op uw

om van te genieten. Ze zijn vervaardigd uit

door ons in het werk gemeten. Het geheel

terras (droog) doorbrengen? Met een

(geïsoleerd) aluminium welke voorzien is van

wordt in eigen fabriek (te Rogat) vervaardigd

SeGeKo veranda is dat mogelijk. Uw stoel-

moffelwerk (15 jaar garantie). SeGeKo

en opgezet, om kwaliteit en maatvoering te

kussens blijven ‘s nachts droog en uw tuinset

veranda’s zijn in veel kleuren leverbaar en

controleren. Hierdoor is ook onze montage-

heeft een mooie plaats om te overwinteren.

onderhoudsarm.

dakligger

tijd bijzonder kort. Het geheel wordt

Ons ‘Exclusive’ (geïsoleerde) veranda systeem

profielen zijn berekend op zware lasten

compleet door ons uitgevoerd met prefab

vormt een uitstekende basis om stap-voor-

(bijv. sneeuw) en zijn beloopbaar voor

betonpoeren, verborgen regenpijpen (door

stap uit te breiden met windschermen en/of

onderhoud aan bovenliggende kozijnen of

de steunpalen) en aangesloten op (indien

schuifdeuren, tot een complete ‘tuinkamer’.

goten. Inbouw van halogeenverlichting is

aanwezig) het bestaande riolerings systeem.

De

solide

Veranda’s
SeGeKo heeft als zelfstandig bedrijf en met vakkundig personeel, waarvan sommige met meer dan 30 jaar
ervaring in het vak, zich gespecialiseerd als ‘totaalbouwer’ in serres, veranda’s, carports, aluminium kozijnen
en gevelbouw. De sterkste kant van SeGeKo is dat alles in eigen fabriek wordt geproduceerd van
A t/m Z. Deze producten worden ook door eigen personeel op vakkundige wijze gemonteerd.
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Dakbedekking

Diverse opties

‘Basic’ overkapping ( VR100)

De dakbedekking wordt in de basis

- Op verzoek kunnen halogeenspots

Deze veranda is zeer geschikt indien men

uitgevoerd in 16 mm dik polycarbonaat

ingebouwd worden

enkel een eenvoudige overkapping wenst,

platen in mat-opaal zonwerende uitvoering.

- Verschillende kleuren

welke u tegen zon en regen beschermt,

Deze platen worden geïmporteerd uit
Zwitserland vanwege hun grote belastbaar-

aan binnen en buitenzijde
- Diverse soorten veiligheids dak-beglazing,

mits u geen verdere plannen heeft voor
uitbreiding tot tuinkamer. De ‘Basic’ veranda

heid (X-structuur), de goede zon- en warmte

voorbereiding voor windschermen

is gemaakt van (ongeïsoleerd) aluminium en

reflecterende werking en de hoge licht-

of schuifdeuren

wordt gemoffeld in één van de 16 standaard

doorlatendheid bij koud en grijs weer.

- Uiteraard kan deze overkapping

Dit materiaal is onbreekbaar, heeft een lange

ook gebruikt worden als carport

levensduur en is eenvoudig te reinigen.

of opslagruimte

RAL-kleuren. De dakbedekking is gelijk aan
die van de ‘exclusive’ uitvoering.

…zoekt u een hoog kwaliteitsniveau
kies dan voor een veranda van SeGeKo.

Kiest u voor een veranda van SeGeKo dan kiest u voor
• een verlengde zomer buiten
• diverse toepassingen
• maatwerk
• droge overwinterplaats voor tuinmeubelen
• onderhoudsarm en milieuvriendelijk
Showroom
Al onze producten zijn te zien in onze showroom. U bent
hier van harte welkom. Openingstijden showroom:
maandag t/m zaterdag

09.30 - 16.00 uur

vrijdagavond

19.00 - 21.00 uur
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