
 + VANAF 1 WONING 

 + RENOVATIE EN NIEUWBOUW 

 + OFFERTE OP MAAT BINNEN 

    3 WERKDAGEN 

 + CIRCULAIR 

 + 68 EN 90 MM RAMEN EN DEUREN 

 

Vernieuwen valt en staat met een gezonde dosis 

eigenwijsheid. En zo brengt WEBO nu kozijnen op 

maat, voor kleinschalige projecten.

Houten kozijnen welke naar wens voorzien kunnen 

worden van glas en aflak. HR++ glas of triple glas 

in combinatie met 68 of 90 mm ramen en deuren 

kunnen je kozijn BENG of zelfs NOM maken. Door 

een geoptimaliseerd en geautomatiseerd proces en 

uitgekiende detaillering kunnen wij houten kozijnen 

leveren vanaf 15 werkdagen. Je zult tijdens het proces 

te woord worden gestaan door één deskundig 

contactpersoon.

De voordelen op een rij:

1. Lastige situaties op de bouw worden weg-

    genomen. Zo is er geen schilder meer nodig en

     kan beglazing ook uit handen worden genomen.

2.  Geen werkvoorbereiding nodig .

3.  Offerte op maat binnen 3 werkdagen en super-   

  snelle levering.

Afmetingen, kleur, roosters en hang- en sluitwerk 

worden afgestemd naar eigen wens.

WEBO ziet het houten kozijn als een totaalconcept 

dat je tijd bespaart. Kijk voor meer informatie op 

www.webo.nl

 HOUTEN KOZIJN 
 DIRECT TOEPASBAAR VANAF 15 WERKDAGEN 

Maarten Otten

motten@webo.nl

+31 (0) 548 800 926



Vernieuwen valt en staat met een gezonde dosis eigenwijsheid. 

Dat is niet de weg van de minste weerstand, maar wel de weg naar boven. 

Wij zoeken de grenzen op, om samen met jou de lat hoger te leggen. 

Of het nou kozijnen, HSB-elementen, BIM-ontwerpen of gevelwanden zijn. 

Of jij nou aannemer, woningcorporatie, adviseur of architect bent.

Ons timmermansoog voor processen in de bouw levert – vanuit de basis – 

doordachte oplossingen op. Misschien wel de beste. Dat zal de tijd 

uitwijzen. Ondertussen blijven wij vindingrijk, met onze handen uit 

de mouwen.

 ALS JE DOET WAT 
 JE ALTIJD DEED 
 KRIJG JE WAT JE 
 ALTIJD KREEG 


