Oktoberacties in horren, zonwering en garagedeuren

Gevelelementen Kruijen & Frissen:
meerwaarde voor uw woning
Jan Kruijen is een man van oplossingen. Hij zet standaard oplossingen om in maatwerk. In 2004 startte hij samen met Monique Frissen
Gevelelementen Kruijen & Frissen. De vlag dekt er inmiddels veel
meer dan de lading. Buiten- en binnenzonwering, garagepoorten,
rolluiken, kozijnen en gevelelementen en meer worden op wens én
maat bij u aangebracht.
Ze beschikken samen over ruim 40 jaar branche-ervaring. Monique is verantwoordelijk voor de 250 m² grote showroom, planning en administratie, Jan
bezoekt de (potentiële) klanten en is aanwezig bij de uitvoering door een
eigen team. “Wij weten altijd van elkaar waar we mee bezig zijn. De sfeer
is familiair en onze mensen kijken niet op een uurtje overwerk. We gaan
door tot een project klaar is.”
Kruijen & Frissen levert vakmanschap. Dat beaamt de familie Huijten uit
Kerkrade. “We kochten er in 2006 een garagepoort en waren erg tevreden.
Later volgden horren en rolluiken. Onze zoon bestelde er kunststof kozijnen,
omdat Kruijen & Frissen deze als enige binnen twee weken kon plaatsen.
“Onlangs stapten we binnen bij Kruijen & Frissen voor een carport en overkapping. Jan vond een standaard overkapping niet passen en stelde maatwerk voor, uitgevoerd in staal en hout. Dat sprak ons aan. Jan coördineerde
het project, waarbij ook een constructeur en een dakdekker betrokken
waren. Kruijen & Frissen maakte de offerte en regelde dat we direct konden
afrekenen met de constructeur en dakdekker. Erg transparant. Ze waren
goed op elkaar ingespeeld en werkten snel en correct in een prettige sfeer.
Het is een echte meerwaarde voor ons huis.”

ASSORTIMENT
Ook de winterzon houdt u buiten met jaloezieën, lamellen, rol of vouwgordijnen, plisségordijnen, duetten, multishades en rolgordijnen die u deels
transparant kunt maken, waardoor zonlicht wordt getemperd en u toch
genoeg daglicht in huis krijgt. Ook screens zijn goede zonwering. Ze zijn
er zelfs met een ritssluitingsysteem, windvast en uitermate geschikt voor
grotere ramen. Deze screen kan uit één stuk geleverd worden tot een
maximale oppervlakte van 18 m² en is ideaal als verticale zonwering bij
overkappingen.
Kruijen & Frissen levert ook alle zonneschermen: uitvalschermen, verandazonwering en knikarmschermen. Het Family XXL knikarmscherm is smal met
grote uitval. Doorgaans is de uitval kleiner dan de breedte van het scherm,

Family XXL kan bijvoorbeeld geleverd worden in een breedte van 2,5 meter
met een uitval van 4 meter.
Kruijen & Frissen levert verder maatwerk in rolluiken, raam en deurhorren,
onder andere de originele Japanse plisséhordeur. Ook zijn er klapluiken in
diverse kleuren, uitgevoerd in aluminium of duurzaam kunststof met hout-

look. In opkomst is de Alukon raffstore, elektrisch bedienbare aluminium
lamellen voor de buitenkant van het raam. Ze zijn er in vele kleuren en
worden opgerold in een ronde of afgeschuinde rolluikkast. Bij garagedeuren
hebt u de keus uit de merken Novoferm, Hörmann en AW.
AW biedt de meeste keus en is goedkoper. De kwaliteit is
van hetzelfde hoge niveau, de iosolatiewaarde zelfs nog
hoger en u hebt 10 jaar garantie. AW maakt ook openslaande deuren van 40 millimeter dikke panelen. Handig
als de garage vooral wordt gebruikt als opslagplek. Er zijn
veel kleuren mogelijk. Uiteraard wordt elke poort of deur
volledig op maat vervaardigd.

Kruijen & Frissen levert ook Prezo aluminium huisdeuren (in 12 verschillende
uitvoeringen), carports en terrasoverkappingen op maat, desgewenst met
verandazonwering en verlichting. De diverse modellen passen zowel bij een
traditionele als moderne bouwstijl. Er is een ruime keus in afwerking van de
constructiedelen en te gebruiken dakpanelen. De vrijstaande modellen zijn
ook uitermate geschikt als overkapping.
Kruijen & Frissen voert onder andere de merken AW, Hörmann, Novoferm,
Heroal, Alukon, Lewens, Veka, Somfy en Unilux. Bezoek aan huis met opmeten en offerte zijn altijd gratis en vrijblijvend.
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Proﬁteer in oktober van extra aanbiedingen in
horren, zonwering en garagedeuren. Monique:
“Houdt altijd rekening met de levertijd. In de
herfst is die trouwens doorgaans korter.”
Kruijen & Frissen is geopend op dinsdag,
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur,
op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur,
op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur en in
oktober elke zondag van 11.00 tot 16.00 uur.
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