Doordachte
concepten

Ervaar buitengewoon gemak

Kegro
Concepten

Bij Kegro Deuren zijn we van
mening dat elke ervaring met
ons ‘een buitengewone ervaring’
moet zijn. Gewoon vinden wij
immers niet goed genoeg. Dat
hoort niet bij het deurenmerk
‘Kegro’. Daar is iedereen bij Kegro
van doordrongen. Of het nu gaat
om kwaliteit, maatwerk, flexibiliteit of levertijd: het draait om úw
ervaring. Daarom ontwikkelde
Kegro een aantal concepten die
het u en alle andere partijen in de
bouwkolom, gemakkelijk moeten
maken. Hiermee onderscheiden
we ons en daarom is Kegro voor
u de beste partner voor buitendeuren. En de eindgebruiker? Die
hoeft alleen nog maar de sleutel
om te draaien. Buitengewoon
toch?

Kegro Concepten
	Het Inmeet- en afhangconcept
 Het Wisseldeurconcept
	Het AIl Inclusive Concept (KAI)
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Een dynamische
markt vraagt om
een dynamische
partner
Kegro ontwikkelt zich continu omdat ook de woningmarkt voortdurend in beweging is. Regelmatig past de overheid richtlijnen
en wet- en regelgeving aan. Kegro speelt vroegtijdig in op
veranderingen en bespreekt dit met alle betrokken partijen. Hierdoor ontstaat er een goede afstemming in de processen die
te maken hebben met de productie en de plaatsing van buitendeuren. En dit leidde al tot een aantal buitengewone concepten.
Een perfecte buitendeur maken, is voor Kegro dagelijks werk.
Maar die mooie deur na de bouw perfect opleveren, is een
andere uitdaging. Want u weet, net als ieder ander in de bouwkolom, dat kopers steeds kritischer en mondiger worden. Als u
wilt dat de toekomstige bewoner tevreden is over de buitendeur,
dan moet u daar al vroeg in het proces rekening mee houden.
Dat begint met het bieden van variatie en vrijheid in het assortiment.
Kegro blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen en speelt
daarmee adequaat in op trends en wensen van de klant. Om
partners in de bouwkolom te ontzorgen, ontwikkelt Kegro bovendien continu zijn service.
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Een aantal zeer concrete en
innovatieve gemaksconcepten
zijn daarvan het resultaat:
 Het Kegro Inmeet- en afhangconcept zorgt ervoor dat een
deur altijd perfect past
 Het Kegro Wisseldeurconcept
zorgt ervoor dat er altijd een
perfecte deur wordt opgeleverd
 Het Kegro All Inclusive Concept
zorgt voor een op alle facetten
afgestemde totaaloplossing
Met deze concepten of een combinatie
daarvan, garandeert Kegro Deuren een
perfecte oplevering. Hiermee verlagen
we de opleveringskosten aanzienlijk en
nemen we bij u een behoorlijke zorg
weg. Een buitengewone ervaring voor
alle betrokken partijen.
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1 1	Gouden Griffelbuurt,
Berkel & Rodenrijs
2 Esonstad, Anjum

2 3	Parkbuurt Oosteinde
Wateringse Veld, Den Haag
4	Carnisselande (Vrijheidsakker),

3

Barendrecht
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Het Kegro Inmeet- en afhangconcept
Altijd een perfect passende deur
Om verrassingen achteraf te
voorkomen, kunt u bij Kegro
kiezen voor een combinatie
van onze gemaksconcepten:

Om te voorkomen dat een deur bij het afhangen niet perfect
past, heeft Kegro het Inmeet- en afhangconcept ontwikkeld.
Met dit concept meten we elk kozijn zeer nauwkeurig in met
behulp van lasertechnologie. Door deze precisiemeting kunnen
we eventuele afwijkingen van het kozijn tijdig ondervangen.

 Het Inmeet- en afhang
concept: 100% passing door
nauwkeurige inmeting

Simpelweg door de buitendeur daarop aan te passen. Hierdoor
past de Kegro deur bij afhangen altijd voor de volle 100% in
het gemeten kozijn.

 Het Wisseldeurconcept:
tijdelijke deur ter voor
koming van beschadigingen

Voor nieuwbouw en renovatie
Het Kegro Inmeet- en afhangconcept is geschikt voor
zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Het enige verschil
zit hem in de naam. We onderscheiden:

 Het KAI Concept:
Kegro All Inclusive waarbij
deur, het hang- en sluitwerk
en verschillende kozijn
combinaties perfect op
elkaar zijn afgestemd

 Het Afhangen Meet-O-Matic Nieuwbouw
concept (AMN)
 Het Afhangen Meet-O-Matic Renovatie
concept (AMR)

Geen verrassingen achteraf
Met het Kegro Inmeet- en afhangconcept voorkomt u niet alleen
vertraging en meerkosten door een niet-passende deur, maar
ook een hoop ergernis bij u en uw steeds kritischer en mondiger wordende klant. Toch zijn er meer facetten die een perfecte oplevering in de weg kunnen staan. Zo kunnen deuren
voor oplevering beschadigen en kan het hang- en sluitwerk niet
goed zijn afgestemd op de verschillende soorten kozijnen.
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Buitengewone voordelen:
 Maatwerk
 Duurzaam en kwalitatief
hoogwaardig product
 Voldoet aan alle wet- en
regelgeving volgens het
Bouwbesluit
 Bestrijding van faalkosten
 Voorkomen van ergernis
 Geen opslag van deuren
op de bouw
 Combinatie mogelijk
met Wisseldeurconcept
en KAI Concept
 100% pasgarantie in
het kozijn
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1 Wisseldeur demonteren
2 Turnkey deur afhangen
3 Woning vlak voor oplevering
4 Afmetingen genereren
5 Inmeten kozijn
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Het wisseldeurconcept
Geen faalkosten door een tijdelijke deur
Op de bouw hebben buitendeuren het vaak zwaar te verduren
met als gevolg een beschadigde deur bij oplevering. Dit kost
niet alleen veel geld, maar leidt ook tot frustratie en ergernis
bij uw klant. Om dit te voorkomen, heeft Kegro Deuren het
Wisseldeurconcept ontwikkeld. Dit is een tijdelijke, bouwfasebestendige deur die we tijdens de bouwperiode in het kozijn
plaatsen. Door de turnkey Kegro deur (Concept III deur)pas af
te hangen bij oplevering, voorkomen we voor u faalkosten als
gevolg van beschadigingen, diefstal, krimpen en zwellen tijdens
het bouwproces.

Overtuig uzelf:
 Geen onverwachte kosten achteraf
 Gecertificeerde kwaliteit op het product

en het proces
 Betere prijs-/prestatieverhouding
 Reductie faalkosten

Geschikt voor ieder huis
Het Wisseldeurconcept is zo ontwikkeld dat het geschikt
is voor ieder nieuwbouwproject. Tenminste, als het voordeur
kozijn een strakke sponningmaat heeft van 932 mm tot 1030 mm
breed en een hoogte van 2300 mm tot 2600 mm.

1
Geen toeval, maar zekerheid
Omdat Kegro nauw samenwerkt met haar
klanten, hebben we altijd een goed beeld van
hun wensen en verwachtingen. Om dit traject
te structuren, doorlopen we bij ieder project
een aantal stappen.

Zo laten we niets aan
het toeval over:
 Heldere afspraken in de
voorbereidingsfase aan de
hand van de ‘Checklist
Wisseldeurconcept’
 Kegro meet alle kozijnen in
zodra 2/3 van het kozijn is
ingemetseld
 Kegro meet de kozijnen in op
de bouwplaats, waarna de
deuren in productie worden
genomen
 Start productie met de
exacte gegevens van de
Laser Meet-O-Matic
 Op afspraak worden
de balkon-/tuindeuren
afgehangen. Tegelijkertijd
plaatsen we de wisseldeur
in het voordeurkozijn
 Kort voor de oplevering
hangen we de turnkey
Kegro deur af
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1	Schuytgraaf, Arnhem
2	Afhangen achterdeur
3	Nieuw Malderborch,
Nijmegen
4	Lingenbuurt, Elst
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Het Kegro All Inclusive Concept (KAI)
We maken het u makkelijk
Kegro denkt mee met de gehele bouwkolom. Vanaf de ontwerp
fase tot en met de oplevering. Omdat iedere partij zijn eigen
wensen heeft, biedt Kegro u Kegro All Inclusive (KAI), een
complete en buitengewone totaaloplossing voor buitendeuren.
Hierbij stemmen we alle elementen van deur, hang- en sluitwerk
en kozijn perfect op elkaar af. Omdat goed overleg en een
strakke begeleiding hierbij noodzakelijk zijn, adviseert en informeert Kegro alle partijen gedurende het hele proces. Hierdoor
verloopt alles perfect, van productie tot turnkey-oplevering.
Buitengewoon All Inclusive.

Nazorggarantie
Ook na oplevering geniet u van de complete service van Kegro
All Inclusive. Elke Kegro deur met het KAI-label geeft recht op
KAI-nazorg. Dit houdt in dat u twee jaar aanvullende garantie
krijgt naast de standaard, GND-productgarantie (Stichting Garantie Deuren). Na levering en montage van de buitendeur staat
KAI-nazorg twee jaar garant voor het functioneren, zoals winden waterdichtheid en bedieningsgemak.
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Uw gemak op een rijtje:
 De prestatie van de buitendeur staat
centraal in het KAI-traject. Voor zowel
garagedeur, tuindeur, balkondeur,
terrasdeur en voordeur
 Binnen KAI heeft u de keuze uit drie
type deuren: KegaPro, KegaDesign
en KegaWood. Hierbinnen is maatwerk
voor uw ontwerp mogelijk
 Iedere deur is voorzien van unieke
KAI-elementen: het scharnier, de
roterende schoot, de krukbediende
meerpuntsluiting (bedieningsgemak),
het kaderprofiel en de speciale KAIdorpel
 KAI-Keyless: optimaal comfort wordt
verkregen door de ontgrendeling van
het slot met één druk op de afstandsbediening

 Naast de KAI-deur kunt u kiezen voor
het KAI-label, waarbij Kegro de zorg
voor de buitendeur volledig op zich
neemt: van inmeten tot afhangen.
Doordat Kegro het hele proces op
elkaar afstemt, voorkomen we faalkosten en kosten voor nazorg
 Een KAI-deur met het KAI-label geeft
recht op twee jaar aanvullende functionaliteitsgarantie naast de standaard
GND-productgarantie
 Kegro deuren levert deuren in twee
vormen van compleetheid volgens
de BRL: Concept II en Concept III. Meer
informatie hierover kunt lezen op
onze website

 Onze producten beschikken over een
milieuprofiel en kwaliteitskeurmerken
zoals KOMO en GND wat wil zeggen
dat ze getest zijn op inbraakwerendheid, brandwerendheid, energiebesparing, stabiliteit en wind- en
waterdichtheid
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1	Carnisselande (Vrijheidsakker),
Barendrecht
2	Lingenbuurt, Elst
3	Schuytgraaf, Arnhem
4 Parkbuurt Oosteinde,
		 Wateringseveld, Den Haag
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Kegro Deuren BV
Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek
T: (024) 399 95 55
F: (024) 397 53 54
E: info@kegro.nl
I: www.kegro.nl
Kegro Deuren
is onderdeel van

