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Sabino Bouw, u geniet comfort en zekerheid

RAMEN DEUREN SERRES SCHUIFPUIEN DAKKAPELLEN

Sabino Bouw maakt wonen buitengewoon
Sabino bouw houdt al bijna 25 jaar vakkundig het slechte weer buiten de deur.
De kracht van Sabino bouw schuilt in haar vroegtijdige overstap naar kunststof en aluminium.
Materialen die uitmunten door duurzaamheid en onderhoudsgemak, met als belangrijk
voordeel bedieningsgemak in de vorm van soepel draaiende en kiepende ramen. Vakkundig,
degelijk en uitgerust met de beste materialen

Veka Kozijnprofielen van Sabino Bouw
altijd de juiste keuze
De oplossing voor nieuwbouw en renovatie
Gaat u een nieuwe woning bouwen of wilt u uw huidige woning opknappen? Kies dan voor de kunststof
kozijnprofielen van VEKA! Hiermee haalt u kwaliteit en duurzaamheid in huis. Het zijn niet alleen bijzonder
fraaie kozijnprofielen die naadloos passen bij het ontwerp van uw woning maar ze zijn ook nog een beter
voor het milieu en voor uw portemonnee. Bovendien hebt u er jarenlang geen omkijken naar. Geen wonder
dat steeds meer mensen kiezen voor de fraaie oplossingen van VEKA!
Jarenlang genieten

Extra veilig

VEKA kunststof kozijnprofielen zijn oerdegelijk. Ze
zijn opgebouwd uit meerdere kamers en voorzien
van stalen versterkingen. Daardoor behouden ze
hun vorm en zijn ze bijzonder duurzaam. Daar komt
nog bij dat weer en wind geen invloed hebben op de
kozijnprofielen, zodat ze ook nog heel lang erg mooi
blijven.

Wilt u `s nachts rustig kunnen slapen zonder u
zorgen te hoeven maken over inbrekers? Dat kan
met VEKA. Mede dankzij de stalen versterkingen
in de profielconstructie dragen VEKA kunststof
kozijnprofielen in belangrijke mate bij aan een
veilige woning. In combinatie met inbraakveilig
hang- en sluitwerk zijn kozijnen van VEKA profielen
SKG gecertificeerd.

Offerte op maat
Graag komen wij vrijblijvend bij u langs en maken
wij een passende offerte. Wij leveren kozijnen
op maat tegen eerlijke prijzen!
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Systemen
Veka Topline NL
*
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Het systeem in typisch Nederlandse vormgeving 104mm inbouwdiepte
Rechtlijnige uitstraling door afgeschuinde kanten voor een markant aanzien en helder design.
Grijze dichtingen en op het design afgestemde handgrepen en beslagdelen.
Onderhoudsarm door gladde oppervlakte en gelijkliggende glaslatten.
5 kamer profiel met een basis bouwdiepte van 104 mm.
Goede isolerende eigenschappen ter verlaging van verwarmingskosten en geluidsdemping.
Optimale stijfheid voor hoge deuren en langdurig goed functioneren.
Speciaal vormgegeven staal voor hoge stabiliteit en goede montage.

Veka Topline NL Proﬁel

Veka Perfectline Proﬁel
Veka Perfectline
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Strakdesign dankzij afgekante profielen voor een markant en duidelijk ontwerp.
Grijze dichtingen en handvaten en beslagcomponenten in een op elkaar afgestemd design
Bijzonder makkelijk te onderhouden dankzij homogene oppervlakken en vlak bondige glaslatten.
5- kamer profiel met 70 mm standaard ingebouw diepte.
Hoge isolatiewaardes voor lagere stookkosten en minder lawaai van buiten.
Optimale statische eigenschappen voor duurzame functie en waardebestendigheid
Stalen versterkingen in een speciale vorm voor hogere stabiliteit en de montage van
inbraakwerende beslagen
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Schuifpuien
HET HELE JAAR DOOR
Door het toepassen van schuifpuien of
vouwwanden,kan bijna een open terras worden
verkregen. Geniet in de zomer van de zon maar
ook in de herfst,winter en voorjaar.
Softline 70
Het klassieke VEKA-systeem van de nieuwe
generatie.
Het VEKA systeem met het klassieke design - nu
ook verkrijgbaar in 70 mm inbouwdiepte.
De geliefde elegante vorm met de licht afgeronde
kanten maakt een bijzonder lage kijkbreedtes
mogelijk en past zich aan elke montagesituatie aan
dankzij het neutrale uitzien.
Deze 70-mm-versie van het beproefde SOFTLINE
systeem biedt nog meer stabiliteit en nog betere
isolatie eigenschappen- en vooral dankzij dezelfde
inbouwdiepte een volledige compatibiliteit met
onze andere 70-mm-systemen SWINGLINE en
TOPLINE.

Veka HST schuifpui
Uw voordelen in een overzicht
*
*
*
*

Grote versterking voor hoge stabiliteit
Doorgaande vloerdrempel verhindert opstaande voegen
Thermisch gescheiden aluminium vloerdrempel voor nog betere isolatie
70 mm inbouwdiepte voor optimale isolatie
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Serres
Een Sabino bouw serre is gebouwd voor uw genoegen.
Gun uw zelf de luxe van een sabino woonserre, gemaakt voor uw woning. Door jarenlange
ervaring kunnen wij u een pasklaar advies geven. aangepast aan uw wensen. De serres zijn
leverbaar met HR++ beglazing, (automatische) zonwering, zelfreinigend glas en klimaatregeling.
Een Sabino serre geeft uw woning een extra dimensie. Wooncomfort in combinatie met extra
buitenlicht. Een Sabino serre is maatwerk, aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.
Enerzijds een extra volwaardige woonruimte, anderzijds een open entree naar uw tuin. En de
onderhoudsarme Sabino elementen staan borg voor onbezorgd woon plezier.
Door de perfecte isolatie is het,ook bij kouder weer , genieten in een Sabino bouw serre.
Bij sabino bouw kunnen we alles voor u regelen, van de vergunning tot de complete binnen afwerking van uw serre.

Wist u dat u al een
woonserre heeft
voor nog geen
€ 13.000 !
incl btw en plaatsing!
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Dakkapellen

Wij
leveren
u top
kwaliteit
tegen een
scherpe
prijs!
Een dakkapel biedt vele mogelijkheden.
De extra ruimte als slaapkamer, studeerkamer of hobby
kamer geeft uw huis een extra dimensie Kant-en-klare dakkapellen, zowel voor nieuwbouw als voor
renovatie. Van Alle klanten die ons beoordelen , beveelt 95 % ons aan bij andere klanten !
Er is keuze uit diverse dakrand uitvoeringen en de verschillende Sabino kozijntypen kunnen naar
keuze worden geplaatst. Montage geschiedt door gespecialiseerde eigen monteurs. Hierdoor is de
kwaliteit gewaarborgd. doorgaans kan de montage en afwerking op slechts een dag geschieden.

Een bestaande dakkapel wordt door Sabino bouw in een dag gerenoveerd, compleet met nieuwe
draaikiepramen. Geen ingrijpende verbouwing. Waar mogenlijk extra geisoleerd en aan de
buitenzijde onderhoudsarm afgewerkt. Uw dakkapel heeft geen schilderwerk meer nodig, en uw
ramen maakt u gemakkelijk van binnenuit schoon door het Sabino draaikiepsysteem.

Wist u dit? u heeft al een dakkapel vanaf € 2500 euro
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U hele huis voorzien van nieuwe kunststofkozijnen?

Vanaf € 8000,00 incl BTW en Plaatsing!
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Besparing: Samengevat: (Geschat en gecalculeerd over een periode van 12 jaar)
Uitgaven:

Kozijnen en deuren ( Uw 1,2) voor een doorsnee woning
Inclussief installatie ( 5 jaar garantie)

€12.000,-

Besparingen:

Energiekosten ca € 250,- per jaar (ca 10%)
Schilderwerk en onderhoud (aan houten kozijnen en deuren,
per 4 jaar € 2000,-)

€ 3.000,-

Subtotaal besparingen

€ 9.000,-

Opbrengsten:

Geschatte waardevermeerdering van uw woning met
onderhoudsvrije goed geisoleerde kozijnen, tochtvrije
montage voorzien van sluitwerk met politie keurmerk
veilig wonen SKG2

€ 10.000,-

Saldo (rendament)

(Besparingen + opbrengsten) - uitgaven)
In de eerste 12 jaar na installatie
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SABINO BOUW
Postbus 106
8070 AC Nunspeet
Kantoor : 0341-451030
Verkoop : 06-53749591

€ 6.000,-

€ 7.000,-
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www.sabinodakkapellen.nl
info@sabinobouw.nl

