aannemers- & timmerbedrijf bv

Omdat goed houtwerk de sfeer bepaalt....

Bij de bouw van huizen en kantoren komt in het algemeen ook nogal wat houtwerk voor.
Het houtwerk bepaalt voor een groot deel de uitstraling van het gebouw, maar ook de
kwaliteit ervan. Goed houtwerk gaat heel lang mee en is bepalend voor de duurzaamheid.
Hout van slechte kwaliteit heeft veel onderhoud nodig en is snel aan vervanging toe.
Naast nieuwbouw in de woning- en utiliteitbouw levert Teus van den Berg Aannemers en
Timmerbedrijf bv ook kwalitatief hoogwaardige gefabriceerde kozijnen, ramen, deuren,
trappen en overige machinale producten. Al onze producten worden vervaardigd in onze
eigen werkplaats, waardoor wij u maatwerk kunnen leveren en hele goede kwaliteit kunnen
bieden.
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Productie
Het grootste deel van onze kozijnen worden door een team van
vakkundige medewerkers vervaardigd met behulp van computergestuurde
machines. Een deel van onze kozijnen wordt met de hand gemaakt, zodat
ambachtelijke kozijnen met grote afmetingen of van zwaar hout met
dookverbindingen door ons vervaardigd kunnen worden. Alle kozijnen die
wij leveren zijn voorzien van hang- en sluitwerk zoals vereist is volgens de
voorschriften van PKVW (politie keurmerk veilig wonen).
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Kozijnen
Onze kozijnen worden vervaardigd uit FSC gecertificeerd hout. Waar doorgaans wordt
gewerkt met meranti, werken wij met mahonie. Het voordeel van mahonie ten opzichte van
meranti is de constante kwaliteit en gladdere afwerking, waardoor het resultaat veel strakker
wordt. Uiteraard is het gebruik van andere houtsoorten op verzoek ook mogelijk.

Behandelingen
Wij hebben een spuitcabine. Indien u dat wenst kunnen de kozijnen blank gelakt of dekkend
gespoten worden in een grondlaag. Standaard spuiten wij de kozijnen, ramen en deuren 2x
in de kleur 9010 (wit) of 7040 (grijs). Op verzoek zijn andere kleuren ook mogelijk.
Beglazing
In raamkozijnen hoort beglazing. Indien gewenst kunnen wij u de beglazing mee leveren
in HR++ kwaliteit. HR++ glas is voorzien van een dun laagje metaal dat het zichtbare
licht voor het grootste deel doorlaat. In HR++ biedt deze glassoort u een maximale
isolatiewaarde.
Wij leveren dubbele beglazing, eventueel met een ruitverdeling tussen de twee ruiten of
Wiener Sprossen. Bij Wiener Sprossen maakt u gebruik van opplakroeden. Hierdoor is een
slanke roedeverdeling mogelijk.
Interieurwerk
Keukens, kledingkasten, badmeubels, boekenkasten. Het is ons op het lijf geschreven. Onze
veelzijdige vakmensen gaan graag voor u aan de slag. Zij vertalen uw wensen in exclusieve
producten. Daarbij houden we de details scherp in het oog. Zo bent u gegarandeerd
verzekerd van kwaliteit.
CNC machine
Doordat wij in het bezit zijn van een CNC inkroosmachine kunnen wij vele bewerkingen
aan hout voor u uitvoeren. Te denken valt aan infrezen van meerpuntssluitingen in bestaande
deuren. Ook het verzorgen van bijvoorbeeld een houten naambord in een standaard vorm
of een vorm die door u is bedacht, is geen enkel probleem. Schroom dus niet als u een
probleem hebt met het vervaardigen van specifieke houten producten, want in de meeste
gevallen kunnen wij u een oplossing bieden.
Wilt u meer ideeën opdoen en zien wat wij allemaal al gerealiseerd hebben ga dan naar
onze website www.teusvandenberg.nl of volg ons op facebook.
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