Kegro Select
Simpel en snel
een passende
oplossing
EEN UNIEK
CONCEPT
voor onze kwaliteits
deuren TOP 50

Kegro Select is een
uniek concept voor ruim
50 van onze kwaliteitsdeuren met extra snelle
levertijd en uitgebreide
garantie op deur en hangen sluitwerk.

Kegro Select
Gratis
advies voor
de beste
deurkeuze

Snelle
levertijd

Gegarandeerde
topkwaliteit

6 jaar garantie
op complete deur
met toebehoren

Gratis
onderhoudsadvies

Eenvoudig
bestelproces met
offerte binnen
24 uur

Unieke
vakkundige
service

Online
planningsmodule
voor
bewoners

Volg deze 3 stappen en
bestel eenvoudig en snel uw
houten deuren:

Service
Mocht er onverhoopt toch een mankement optreden

makkelijk in gebruik en plant in enkele stappen een afspraak

dan wordt dit snel en vakkundig verholpen. De bewoners

in. Bewoners kunnen zelf een dag en tijdstip naar keuze

Kies een deur uit de Kegro Select
deurencollectie

kunnen het mankement aanmelden via een eenvoudig

inplannen.

Voor de Kegro Select deurencollectie kan je onze brochure

servicemelding).

Meldingen worden snel en adequaat opgelost. Voor

downloaden en uit de meest populaire deurmodellen kiezen. Er is keuze

Na het invullen en versturen van het formulier, ontvangen

Kegro Select werken we met vaste toeleveranciers. Met

uit ruim 50 van onze kwaliteitsdeuren. Vraag nu een offerte aan.

bewoners per e-mail een unieke link waarmee ze zelf een

hen hebben we afspraken gemaakt over voorraden en

afspraak kunnen inplannen voor het servicebezoek. Dit

levertijden, de servicedienst heeft daardoor alle materialen

gebeurt via onze online afspraakmodule, deze module is

altijd direct voorhanden.

STAP 1

STAP 2

serviceformulier op onze website (www.kegro.nl/

Binnen 24 uur je offerte
Na keuze voor deurmodel, gewenste prestatie en aantallen; zorgen
we voor een duidelijke offerte binnen 24 uur. De opdrachtbevestiging,
VRAAG DIRECT
EEN KEGRO SELECT
OFFERTE AAN!

waarin de technische details geheel zijn uitgewerkt, kunnen we
diezelfde dag nog in gang zetten.

STAP 3
Levering of inmeten & afhangen
Voor de industrie (timmerbedrijven) die alleen losse deuren wenst af te
nemen hanteren we een levertijd van 12 werkdagen na opdracht. Voor
opdrachtgevers, woningcorporaties, architecten en aannemers worden
de ingemeten deuren binnen 5 werkweken na opdracht gemonteerd.

LEES MEER OP
KEGRO.NL OVER
ONZE UITGEBREIDE
GARANTIE EN
UNIEKE SERVICE

Het idee achter Kegro Select

UITGEBREIDE GARANTIE
Met Kegro Select gaan we verder dan de
garantie-standaard van de markt. We

Kegro Deuren bestaat al meer dan 40 jaar. Hierdoor hebben we inmiddels
een goed beeld van onze meest populaire deurmodellen. Zo ontstond
het idee voor een nieuw concept voor deze toppers.
Kernwoorden: simpel en snelle levertijden, uitgebreide garantie en
unieke vakkundige service.

bieden garantie op de complete deuren en
alle toebehoren. We noemen dit G6 garantie. Dit houdt in
dat we 6 jaar volledige garantie bieden op:
• de complete deur

MEER INFO?
GA NAAR:
KEGRO.NL/
KEGRO-SELECT

• hang- & sluitwerk
• glas
• coating

SIMPEL EN SNEL

SNELLE LEVERTIJDEN

UNIEKE VAKKUNDIGE SERVICE

We kennen onze Kegro Select deuren

Voor Kegro Select werken we met vaste

Mocht er onverhoopt toch een mankement

door-en-door. Na keuze voor deurmodel,

toeleveranciers zoals bijvoorbeeld voor

optreden dan wordt dit snel en vakkundig

toebehoren uit een vaste keuzeselectie,

hang- en sluitwerk. Met hen hebben

verholpen.

aantallen en afleveradres zorgen we voor een duidelijke

we afspraken gemaakt over voorraden en levertijden.

offerte binnen 24 uur. De opdrachtbevestiging kunnen

Hierdoor kunnen we onze productieprocessen

Alle A-merk toebehoren binnen Kegro Select maken

we diezelfde dag nog in gang zetten. Klantzorgen over

optimaliseren. Voor de industrie (timmerbedrijven)

onderdeel uit van de vaste wagenuitrusting van onze

ingewikkelde technische details voor de deuren die

die alleen losse deuren wenst af te nemen hanteren

servicedienst. Hierdoor kunnen we elke servicemelding

gemonteerd moeten worden zijn verleden tijd. Tijdens het

we een levertijd van 12 werkdagen na opdracht. Voor

in één keer direct oplossen en wordt overlast tot een

inmeten komen deze technische gegevens aan het licht.

opdrachtgevers, woningcorporaties, architecten en

minimum beperkt.

De productie wordt hierop afgestemd.

zelfontwikkelende aannemers worden de deuren binnen

-

-

Servicemeldingen worden in één bezoek afgehandeld

Zelf afspraak voor servicebezoek inplannen

5 werkweken na opdracht gemonteerd. Uiteraard zijn

Bewoners maken zelf een afspraak met onze online

deze deuren ook vooraf ingemeten, zodat ze perfect

afsprakenmodule. Deze servicemodule is makkelijk

passen!

in gebruik en plant in enkele stappen een afspraak
in. Bewoners ontvangen per e-mail een unieke link
waarmee ze het servicebezoek op een dag en tijdstip
naar keuze kunnen inplannen.

Vlakke (ook wel: samengestelde) houten
deuren zijn opgebouwd uit een raamwerk van
hout met isolerende PU-kern. Deze geïnjecteerde hoogwaardige Poly Urethaan (PU) hecht
uitstekend aan de sandwichbeplating met
standaard Medite Tricoya Extreme (Excellent),
een aluminium inlage. Hierdoor zijn de deuren
uiterst sterk en vormstabiel. Afhankelijk van
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de prestatie-eisen op het gebied van brandwerendheid of geluidwerendheid wordt een
brandwerende of geluidwerende vulling toe
gepast.
Vlakke deuren van Kegro Select zijn van hoogstaande kwaliteit en voldoen aan de meest
actuele kwaliteitseisen.

ISOLERENDE VLAKKE
HOUTEN
BUITENDEUREN

Massieve hardhouten deuren zijn opgebouwd
uit verschillende houtsoorten of geheel uit de
superieure houtsoort Merbau (FSC®). Hierdoor
zijn grote glasopeningen mogelijk, kunnen de
deuren geleverd worden tot een hoogte van
2600 mm, klemmen de deuren niet en hebben
ze een lange levensduur.
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Massieve deuren van Kegro Select zijn van
hoogstaande kwaliteit en voldoen aan de
meest actuele eisen.

MASSIEVE
BUITENDEUREN

Over Kegro Deuren
Kegro Deuren is marktleider in de Nederlandse
woningbouw op het gebied van houten buitendeuren.
Het bedrijf heeft zijn positie te danken aan zowel zijn
innovatieve concepten en hoogwaardige producten als
zijn landelijke inmeet-, montage- en servicedienst. De
dagelijkse operatie wordt geleid vanuit het kantoor in
Groesbeek, waar tevens de volledige productie van de
kwaliteitsdeuren plaatsvindt.
Kijk ook op kegro.nl/kegro-select voor meer informatie.

