
Landeli jke 
dekking

Betal ing na 
montage

Van A. . .  Naar. . .  BENITECH!

Jaar 
garantie

20
Hoofdkantoor
Lasondersingel 95
7514 BN Enschede

Productie/fabricage
Oosterveldsingel 19
7558 PJ  Hengelo

Bel ons

088 6001357
Vind ons ook op

benitech.nl

Bekend van

 
Beki jk het 
fragment

Stichting
Recycling

VAN A .. .  NAAR. . .  BENITECH

De aanschaf:

-  De beste service,  ook na plaatsing;
-  Diverse betal ingsmogel i jkheden;
-  Betal ing NA montage;
-  20 jaar kwaliteitsgarantie;
-  -  Producent en dealer ;
-  Nationale dekking.

De kwaliteit :

-  Zeer lange levensduur;
-  Geen schilderwerk en geen    
  onderhoudskosten meer;
-  Geen gebruik van weekmakers;
-  -  Hoge isolat ie  van geluid en warmte;
-  Vele kleurmogel i jkheden,  ook in 
  houtstructuur;
-  Waardesti jg ing van de eigen woning;
-  Inbraakwerend volgens NEN 5096;
-  Polit iekeurmerk Vei l ig  Wonen;
-  VKG-recycl ingsysteem;
-  -  Eenvoudig schoon te maken met  
  water en (huishoud) zeep.

Eigen productie

Eerl i jk en goed advies

Montage en service

UW ANTWOORDKAART 
IS GELD WAARD!
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KUNSTSTOF KOZIJNEN
VAN BENITECH
BENITECH is  dé special ist  van 
Nederland op het gebied van kunststof 
kozi jnen,  deuren,  schuifpuien en 
dakkapellen.  Met ruim 20 jaar ervaring 
en een nationale dekking zi jn  wi j  de 
partner waarmee u betrouwbaar zaken 
doet. 

Als  producent van kunststof kozi jnen Als producent van kunststof kozi jnen 
biedt BENITECH minimaal 20 jaar 
kwaliteitsgarantie en is  Benitech de 
nummer 1  in  het  verlenen van service.

Wij  adviseren u graag over de 
mogeli jkheden. 

BENITECH IS UW PROFESSIONELE 
PARTNER

Omdat u een goede kwaliteit  tegen een 
goede pri js  en tevens de beste service 
wilt ,  k iest  u voor BENITECH.  Bi j  al onze 
opdrachtgevers hebben wi j  een goede 
naam opgebouwd. 

BENITECH kozi jnen worden door 
professionele opdrachtgevers 
toegepast in  renovatie- en 
nieuwbouw- projecten van 
verenigingen van eigenaren.  Ook voor 
uw woning zi jn  onze kozi jnen met 
zekerheid de beste keus.  BENITECH 
kozi jnen worden uitsluitend doorkozi jnen worden uitsluitend door
vakmensen gemonteerd. 

Kunststof kozi jnen zi jn  ideaal voor 
de renovatie  van oude panden. . .

. . .en voor het  opknappen 
van woningen van nu.

Wij  geven u het  beste advies en bi j 
opdracht worden uw kozi jnen op maat 
gemaakt en zorgvuldig gemonteerd.

KRITISCHE KOPERS KIEZEN VOOR 
BENITECH

Kunststof is  nameli jk onderhoudsvri j Kunststof is  nameli jk onderhoudsvri j 
waardoor schi lderwerk definit ief tot  het 
verleden behoort .  De kunststofsystemen 
van BENITECH bieden exact  dezelfde 
vorm, zelfs met houtnerf,  en de 
verschil lende openingsmogel i jkheden als 
houten kozi jnen,  zoals draaien,  k iepen of 
schuiven. schuiven. 

Onze systemen passen bi j  duurzaam 
(ver)bouwen.  Met uitstekende 
mil ieutechnische aspecten en onze 
verpl ichte recycl ingsbi jdrage. 

DE KERN VAN DE ZAAK

Kunststof kozi jnen van BENITECH bieden Kunststof kozi jnen van BENITECH bieden 
de optimale oplossing voor het  isoleren 
van warmte en geluid.  Dit  real iseren wi j 
door het  gebruik van duurzaam HR++ 
glas,  sol ide,  vormvaste en kleurechte 
kozi jnprofielen die voorzien zi jn  van 
zeven luchtkamers.  Het  comfort  gehalte 
van het  binnen- kl imaat wordt van het  binnen- kl imaat wordt 
aanzienl i jk verhoogt en maandel i jks 
bespaart  u fors op uw energierekening!  

Onze kozi jnen zi jn  inbraakwerend. . .

. . .Beschermen tegen geluid,  wind en kou. . .

. . .Z i jn  verkri jgbaar in  veel kleurmogel i jkheden. . .

. . .En besparen op uw energierekening.

R E T O U R

Ik wil graag meer informatie over de volgende producten:

Antwoordnummer 2195
7500 WB Enschede

Kunststof kozijnen

Deuren

Betalingsmogelijkheden

Dakkapellen

Tuindeuren

Schuifpuien

GRATIS horren

GRATIS HR++ glas

GRATIS offerte

Mijn gegevens:

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Telefoon:

E-mail:

POSTZEGEL

NIET

NODIG
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