Kegro’s
Enkele Deurenservice:
Ongekend makkelijk

Eén enkele deur geeft meestal
heel wat werk, maar met Kegro
is het zo geregeld
Krijgt u als vakman, woningcorporatie, woningbouwvereniging of VVE regelmatig de vraag
om een enkele deur te vervangen? Laat ons dat voor u doen, dan weet u zeker dat het goed
gebeurt. En meteen een zorg minder.

Zo werkt het
Onze werkwijze is eenvoudig en bestaat uit vier stappen:
bestellen, inmeten, produceren en afhangen.

Een prijsaanvraag doen voor een nieuwe deur is meestal nog een heel gedoe.
Er moeten nogal wat gegevens worden opgevraagd en dat wordt al snel een tijdrovende klus.
Niet met Kegro. Met een paar simpele stappen nemen we het hele proces (van bestellen tot
afhangen) voor u uit handen. Voor u het weet, is de deur vervangen en hebben we samen met
u de bewoner(s) weer tevreden gemaakt.
We hebben deze service ook een naam gegeven: Kegro’s Enkele Deurenservice:
speciaal ontwikkeld voor de zakelijke markt.

BESTELLEN

BESTELLEN:
Om het bestelproces te starten, hebben we informatie van u nodig.
Wat willen we van u weten?
• Adres- en contactgegevens van uw klant
• Modelnummer van uw keuze volgens het Kegro assortiment
• Afmeting (hxb), mag bij benadering
• Deurdikte
• Type glas, mits bekend
• Een foto van de binnen- en buitenzijde huidige deur.
Aan de hand hiervan kunnen we een gerichte aanbieding doen.
Wanneer deze informatie bij ons binnen is,
ontvangt u een prijsopgaaf van ons.
Na akkoord komen we de deur op locatie inmeten.
Scan hier de QR-code voor het
bestelformulier of ga naar:

Kegro.nl/kegros-enkele-deurenservice
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Wat doen wij daarna voor u?

Productie van de
nieuwe deur.

Voor u als vakman:
• Geen schaafwerk meer
• Deur maar één keer in de hand
• 100% passende deur door digitaal inmeten
• Geen speciaal gereedschap meer nodig
• Uitbreiding klantenkring.

• Tijdens het inmeten bepalen we de overige specificaties
• Eventuele afwijkingen worden vooraf met u besproken
• De deur wordt geproduceerd
• De deur wordt voorzien van het standaard Kegro Hang- en Sluitwerk:
zie bestelformulier voor de specificaties
• U kunt de deur daarna zelf simpel en snel afhangen bij uw klant, maar
op uw verzoek nemen wij u dat graag uit handen.

Het inmeten van de deur.

De voordelen op een rij:

Er komt veel ambacht
aan te pas.

Voor uw klant:
• Weinig overlast: slechts twee maal bezoek
inmeten (10 min.) en afhangen (max. 120 min.)
• Geen schaafwerk meer aan de deur
• Weinig rommel
• Oude deur wordt afgevoerd.

Zeker van je zaak
Zeker van je zaak met het GND-Garantielabel. Bij Kegro kun
je de prestaties van de deur aflezen via een QR-code in
de deur zelf. Even scannen en u ziet precies hoe de deur
presteert op het gebied van isolatie, brandwerendheid,
geluidsisolatie, stabiliteit et cetera. Altijd de gegevens
van de deur bij de hand.

Niets wordt aan het
toeval overgelaten.
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Ons Assortiment
U heeft de keus uit
een groot assortiment
aan deuren.
• Vlakke en massieve houten
voordeuren
• Achterdeuren
• Bergingsdeuren
• Balkondeuren
• Inpandige deuren
• Garagedeuren
• Terrasdeuren.

Voor de volledige modellenrange en de prestaties van de deuren: www.kegro.nl
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EE N DE UR VAN K EG R O : D AAROM D U S
• Al 50 jaar een Nederlands kwaliteitsproduct
• Snel een nieuwe deur op maat
• Grote keuzevrijheid
• Altijd een offerte op maat en de mogelijkheid
om klant- en prijsafspraken te maken
• Standaard deurdikte van 54 mm
- Zeer goede isolatie
- Vormstabiel
- Kaderdichting in de deur

• Digitaal ingemeten, dus altijd een 100% passende deur
• Standaard in alle RAL kleuren leverbaar
(Overig in overleg)
• Volledig fabrieksmatig afgelakt, beglaasd en
voorzien van hang- en sluitwerk
• Snelle montage
• GND garantie
• In één keer goed.

U IT HE T GO EDE H O UT GESNED EN
Onze deuren zijn uit het goede hout gesneden. Kegro-hout is afkomstig van duurzaam
beheerde bossen. Bomen die worden gekapt, worden meteen vervangen door een
jonger exemplaar. Tegen de tijd dat een
Kegrodeur het einde van zijn levensduur
heeft bereikt en vervangen moet worden, is

BEZOEKADRES
Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55
info@kegro.nl
www.kegro.nl

de jonge boom alweer volwassen. Het hout
raakt dus nooit op en we putten de aarde
niet verder uit. Onze producten worden altijd gemaakt van legaal en verantwoord hout.
Daarnaast leveren we onder FSC®-keurmerk. Hiermee ondersteunen we verantwoord bosbeheer over de gehele wereld.

KegroDeuren
kegro-deuren
@KegroDeuren

