
BENITECH
SUCCESVOL IN KUNSTSTOF KOZIJNEN



Benitech Kozijnen
Benitech kozijnen is sinds jaar en dag de kunststof gevelrenovatiespecialist 
van Nederland met een landelijke dekking. Door onze jarenlange ervaring in 
de kunststof gevel elementenbranche weten we als geen ander hoe we een 
woning optimaal kunnen renoveren.

DaDagelijks zijn onze medewerkers bezig om renovatieprojecten op te zetten en 
uit te voeren. Van de medewerkers in onze fabriek tot aan de collega’s in de 
buitendienst die u adviseren over de mogelijkheden van onze producten. 
Onze V.C.A.- gecertificeerde monteurs verzorgen de montage tot in de puntjes 
voor u. We beginnen te plaatsen aan de kant die u het beste uitkomt en alles 
wordt volledig afgewerkt en nadien opgeruimd.

Onze Welkom Thuis Collectie
De voordeur is het visitekaartje en de centrale blikvanger van de 
woning. Het juiste samenspel tussen deur, vulling, brievenbus, glas en 
deurgreep is van groot belang en zorgt voor een harmonieus geheel.

Onze “Welkom Thuis Collectie” biedt u alle mogelijkheden om van uw 
voordeur een uitstekend visitekaartje, geheel naar eigen smaak te 
maken. Benitech Kozijnen beschikt over vele mogelijke designs, een 
breed palet aan kleuren, glassoorten en verscheidene vullingen.* 

Wij produceren de kwalitatief hoogwaardige deuren in eigen 
fabriek. De deuren worden op maat gemaakt en voldoen aan de 
volgende certificeringen:

Zoekt u zekerheid en een betrouwbare partner die het hele proces 
voor u verzorgt? Wilt u ook kozijnen waar u geen 
onderhoud meer aan heeft en niet meer hoeft te schuren en 
schilderen? Dan kiest u voor nieuwe kozijnen, deuren, 
een dakkapel of een schuifpui van Benitech! Natuurlijk betaalt u 
bij ons pas NA montage en is er de mogelijkheid om in 
maandelijmaandelijkse termijnen te betalen. Wilt u meer weten? Maak dan 
eens een afspraak met één van de collega’s bij u in de regio.

Meer weten over Benitech of onze producten? Kijk dan op onze 
website www.benitech.nl of neem telefonisch contact op via 
088-6001357.

* De details kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen. Dit kan per type woning verschillen. Bespreek de mogelijkheden tijdens het bouwtechnisch inmeten. 
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Lasondersingel 95
7514 BN Enschede

T: 088-6001357

www.benitech.nl
info@benitech.nl


