Het Garant+ concept:
Ongekend betrouwbaar
Minder
onderhou
kosten dodsor
8 jaar
garantie

Het Garant+ concept,
een onderhoudsarme deur
met 8 jaar garantie zonder
onvoorziene kosten.
8 jaar garantie

Mooi en probleemloos
Grip houden op de kosten is natuurlijk van essentieel belang.
Dat doet u door heldere afspraken te maken met uw partners,
maar ook door betrouwbare producten aan te schaffen.
Zo vermijdt u onvoorziene kosten en kunt u nauwkeurig
onderhoudswerkzaamheden plannen en de kosten daarvan
budgetteren.
Het Garant+ concept van Kegro sluit hier perfect op aan met
een reeks onderhoudsarme deuren met maar liefst 8 jaar
technische garantie. Een probleemloze deur die er ook nog
eens mooi uitziet.
HET OOG WIL IMMERS OOK WAT.

Het concept bestaat uit een selectie
vlakke en massieve deurmodellen
die geconstrueerd zijn voor een
langere onderhoudscyclus.
Onderhoud komt pas na 8 jaar
op de agenda en niet eerder.
De deuren hebben ook 8 jaar
garantie (6 jaar GND-garantie
+ 2 jaar extra fabrieksgarantie).

Bij renovatieprojecten willen
vastgoedbeheerders, VVE’s en
woningcorporaties grip houden
op de kosten. Daarom introduceert
Kegro het Garant+ concept voor
buitendeuren. Een probleemloos
concept met mooie en onderhoudsvriendelijke deurmodellen die pas
na 8 jaar onderhoud nodig hebben.
Onderhoudsbudgetten worden
opgeschoven, onvoorziene kosten
behoren tot het verleden.
Klanten zijn tevredener dan ooit.

Na 4 jaar inspectie
Na 4 jaar moet er een inspectie gedaan
worden. Daar hebben wij een checklist
voor gemaakt die tegen die tijd voor
u beschikbaar is. U kunt het ook aan
ons uitbesteden. Tegen een kleine
vergoeding weliswaar, maar dan
weet u zeker dat het goed gebeurt.
Weer een zorg minder.

Ons verkoopteam staat voor u klaar om de details van deze inspectie persoonlijk aan u toe te lichten.

Details deurmodellen met Garant+

Schakel Kegro in
als projectleider

KegaWood LX massieve buitendeur met luxe borstwering:
vocht krijgt minder kans

KegaPro Excellent DP
vlakke buitendeur:
betere isolatie, minder onderhoud

De voordelen op een rij:

De KegaWood massieve buitendeur met “LX” (Luxe

De KegaPro Excellent DP heeft een glassponning die

• Luxere uitstraling

bossing/groef dan de traditionele hardhouten stapel/

glaslatten aan de buitenzijde meer nodig zijn. Daardoor

borstwering stapeling) heeft een minder diepe

dorpeldeuren. De liggende delen hebben

in het deurblad geïntegreerd is, waardoor er geen

zijn er ook geen verbindingen meer die open

minder horizontaal blootgesteld oppervlak.

kunnen gaan staan, waardoor vocht minder

Dat betekent dus minder onderhoud en

kans krijgt om binnen te dringen. Een

veel minder kans op vochtproblemen.

oplossing die veel onderhoudsvriendelijker is.

Er is minder dikte-afname in de stapeling

De aangepaste deurbladopbouw geeft een

wat zorgt voor een betere isolatie.

nóg stabielere deur, met een robuustere

Naast minder onderhoud is deze oplossing

Opdrachtgevers die resultaatgericht
willen samenwerken, kunnen voor
de vervanging van de buitendeuren
terecht bij Kegro Deuren. Voor de
gehele projectbegeleiding, inclusief
verwerkings- en onderhoudsinstructies.

• Minder onderhoudskosten en zekerheid
door 8 jaar garantie
• Rendementsverbetering door lagere
indirecte kosten
• Reduceren faalkosten
• Tevreden bewoners en gebruikers

buitenzijde. Wat het design betreft:

esthetisch ook veel fraaier.

de KegraPro Excellent DP deurmodellen
zijn strak esthetisch vormgegeven.

KegaWood Luxe opbouw

KegaPro Excellent met
geïntegreerde glassponning

Verkrijgbaar in
38, 54 en 67 mm

Hang- en sluitwerk

Binnen het Garant+ concept heeft u de keus uit vier
leveranciers van hang- en sluitwerk. Stuk voor stuk
bewezen partijen die door ons uitvoerig zijn getest
op prijs, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.
• Kegro KAI slot, • Buva, • S2, • Fuhr.

Luxe opbouw

Verkrijgbaar in Merbau en Sipo Mahonie.

Verkrijgbaar
vanaf 54 mm

Wilt u ook betere resultaten en lagere beheerkosten?
Neem dan nu contact op met ons verkoopteam: verkoop@kegro.nl

Deurmodellen met Garant+

KegaWood LX

KegaPro Excellent DP

2616LX

2618LX

2620LX

2622LX

2624LX

2626LX

2628LX

2632LX

9101DP

9152DP

9153DP

9154DP

9155DP

9156DP

9157DP

9162DP

6608SPLX

7614LX

7627LX

7640LX

7653LX

7666LX

7679LX

7692LX

9163DP

9165DP

9168DP

9175DP

9178DP

9179DP

9183DP

9504DP

8681SPLX

8695SPLX

9607SPLX

9614LX

9618LX

9619SPLX

9621SPLX

9505DP

9813DP

9816DP

9819DP

9846DP

3K-coatingsysteem: de voordelen!
Doordat alle deuren in het Garant+ concept af-fabriek voorzien worden van ons zeer hoogwaardige 3K-coatingsysteem bent u
verzekerd van maximale oppervlakte hardheid, krasbestendigheid en een wateropname die nihil is. Dit alles zonder afbreuk te
doen aan de zeer hoge buitenduurzaamheid. Om die reden durven wij, en onze coatingleverancier, te garanderen dat
u de deur niet binnen 8 jaar over hoeft te schilderen met zelfs een uitloop tot boven de 10 jaar. Voor het complete
verftechnischie advies kunt u de volledige onderhoudsvoorwaarden van het Garant+ concept op kegro.nl raadplegen.

Kegro: garant voor de lange termijn
Degelijk geproduceerd, onderhoudsarm en kostenbesparend. Kwalificaties
die passen bij de lange termijn.
Bij materialen en een manier van
construeren, waarover is nagedacht
en die past bij wat er in deze tijd van
mensen en materialen wordt gevraagd.
Daarom is dit hét moment om onze
Garant + deuren aan te schaffen.

Met Kegro heeft u dan ook nog eens
een partij die het hele traject voor u
klaar staat: van offerte tot uitvoering,
tot de laatste lik verf aan toe. We doen
alles voor een tevreden klant. Onze
materialen mogen dan duurzaam zijn:
onze relaties zijn dat ook.

Wilt u ook betere resultaten en lagere beheerkosten?
Neem dan nu contact op met ons verkoopteam: verkoop@kegro.nl
Meer informatie: kegro.nl/kegro-garant-plus
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