ACCESSOIRES

Niet meer
achteraf zoeken
naar de afwerking

Laten wij ons even
kort voorstellen
Bij nieuwbouw, bestaande bouw of renovatie
neemt Pascal ramen en deuren BV al uw
zorg uit handen. Als totaalleverancier van
gevelelementen kunt u voor een compleet
pakket bij ons terecht.

Wij bieden u kozijnen, ramen, deuren, glas, ventilatieroosters,
rolluiken, insectenwering, screens en nog veel meer!
Elk huis is uniek, wij begrijpen dit. Daarom bieden wij
maatwerk. Producten die aangepast worden op uw wensen.
Door samen de verschillende opties te bespreken komen we
tot een deskundig op maat gemaakt advies. Wij bieden u niet
alleen kozijnen, wij bieden wooncomfort!
Ook verzorgen wij de montage voor u. Als u liever zelf wilt
monteren is dit ook geen probleem. Wij verstrekken u de
montagebegeleiding en instructies.
Niet alleen in onze producten vindt u kwaliteit. Deze komt u
in onze totale bedrijfsuitvoering tegen. Afspraken nakomen,
betrouwbaarheid, korte communicatielijnen, accuraat
handelen en alle andere zaken krijgen onze volledige
aandacht.

Wat kunt u van ons verwachten:
•

Persoonlijke zorg

•

Hoogwaardige kwaliteit

•

Deskundigheid

•

Betrouwbaarheid

•

Accuraat handelen

•

Correcte voor- en nazorg

•

Korte communicatielijnen

•

Alles-in-één pakket

U bent van harte welkom in onze showroom van ruim 500 m²
in Deurne. Hier kunt u onze producten zien, voelen en
bedienen. Onze adviseurs staan graag voor u klaar, uiteraard
met een kopje verse koffie of thee.

Niet meer achteraf zoeken
naar de afwerking
Wij bieden u een gevarieerd en uitgebreid gamma aan accessoires.
Dit zodat u ook voor deze zaken niet verder hoeft te zoeken. Het
voordeel is dat wij al deze producten kunnen aanpassen aan uw
ramen en deuren. Niet achteraf nog zoeken naar de afwerking, maar
alles in één keer.

Om u een idee te geven van al onze accessoires geven wij hier een beknopt overzicht.
Vraag voor meer details of afbeeldingen naar onze uitgebreide folder.

Siergrepen
Als u voor een deur staat zoekt u altijd naar de greep, de greep is dan ook de afwerking
van uw deur. Wij bieden voor elke smaak en deur een passende oplossing. Roestvrij staal,
chroom, nikkel, messing, wit, brons, gepolierd of gematteerd. Het zit allemaal in ons
pakket. Ook bij onze deurgrepen staat de kwaliteit voorop.

Brievenbussen
Kiest u voor een brievenbus in de deur, of liever eentje die los van de deur staat? Wij
informeren u graag. Modern, klassiek, rond of recht. De keuze is enorm.

Deurbellen
Vierkant, rond of ovaal. Ook de deurbel moet in harmonie met uw deur zijn. Alles tot in de
puntjes verzorgd.

Huisnummers
Waar andere stoppen gaan wij verder. Om uw voordeur aanzicht compleet te maken kunt
u zelfs voor de huisnummers bij ons terecht.

Luifels
Wilt u altijd droog binnenlopen of beschut bij de (voor)deur staan? Dan zijn onze luifels
de oplossing. Makkelijk boven uw deur te monteren. Kiest u voor volglas dan heeft u ook
nog geen verlies van het natuurlijk licht.

Klapluiken
Onze klapluiken zijn niet enkel decoratief maar ook functioneel. Zij beperken
energieverlies, dempen het lawaai en beschermen tegen nieuwsgierige blikken, inbraak,
zonneschijn en slechte weersomstandigheden. Daarbij geven klapluiken een aparte
uitstraling aan uw pand of woning. Klapluiken bieden een zeer lange levensduur en
minimale onderhoudskosten. Modern, klassiek, nostalgisch of getoogd. Wij passen de
klapluiken en materiaalsoort op uw wensen aan.

Modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
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