Kozijnen, renovatie en afwerking

Klanten kopen kozijnen bij Arie Hodzelmans
vanwege
• Het assortiment: Onze kunststof
kozijnen zijn esthetisch verantwoord.
Sommige soorten zijn
van hout niet te
onderscheiden, en
hebben alle voordelen
van kunststof.
• De veiligheid:
Inbraakvertraging
door hang en
sluitwerk.
• De warmte: Lager energieverbruik
in huis of kantoor
• En het plezier: Gebruiksgemak bij
ramen wassen en ventileren en
weinig onderhoud (schuren en
schilderen hoeft niet!).

Compleet in kwaliteit; hoe zo?!
Met 35 jaar ervaring in fabrikage, montage,
inmeten, berekenen en verkopen van
rolluiken, binnen- en buiten zonweringen, en
recentelijker maatvoering en leidinggeven aan
ploegen in de markt van kozijnen is deze
duizendpoot bij uitstek geschikt om u
compleet van dienst te zijn.
Tijdens zijn lange carrière in de woningbouw
heeft hij een geheel eigen visie op
woningafwerking ontwikkeld. Daar plukt u de
vruchten van. Samenvattend in één zin:
Compleet in kwaliteit.

•
•

We bieden ook alternatieven in hout en in
aluminium. Daarnaast installeren we
zonweringen en rolluiken.
Arie Hodzelmans bv is gevestigd in de
Limburgse gemeente Roerdalen nabij
Roermond. We werken met plezier in het hele
land!

We bestellen elk gewenste kozijn rechtstreeks
bij de producent. Arie Hodzelmans plaatst
kozijnen en het gekozen glas technisch en
qua afwerking zeer professioneel. We laten
kozijnen in Limburg produceren vanwege de
goede prijs / kwaliteit verhouding. Voor u
betekent dat een optimale prijs. Uiteraard
nodigen wij u van harte uit in de showroom
van onze producenten. Mogelijkheden
genoeg.

•

Dat betekent:
• een goed advies en
uitstekende oplossingen
• vakkundig inmeten staat
garant voor de beste
afwerking
• kwalitatief goede
montage en servicegerichtheid
tijdig werk
Het Arie Hodzelmans
garantiepakket
Alle producten met
kwaliteitscertificaten.

Bel, e-mail of bezoek onze website:
Arie Hodzelmans bv
Graaf van Gelrestraat 20
6074 BT Melick
t: 0475-520660
f: 0475-520789
e: info@ariehodzelmans.nl
w: www.ariehodzelmans.nl
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