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GRATIS advies over kunststof kozijnen

KUNSTSTOF KOZIJNEN • SCHUIFPUIEN • VOORDEUREN • ACHTERDEUREN • DAKKAPELLEN • GEVELBEKLEDING

WWW.DOKO-KOZIJNEN.NL
 
Strijkviertel 11 | 3454 PH | De Meern | Tel 030 - 238 7007
Mobiel  06- 54 34 12 53  |  E-mail: info@doko-kozijnen.nl

instagram/dokokunststofkozijnen
www.facebook.com/dokokunststofkozijnen

Vakmanschap en nauw contact met de klant zijn de handelsmerken van DOKO 
Kunststof Kozijnen. Opmeten, prijs berekenen, verwijderen van de oude kozijnen 
en montage van de nieuwe kunststof kozijnen, alles in één hand! 

Waarom moet ook u kiezen voor Doko Kunststof Kozijnen?
• Gratis en vrijblijvend persoonlijk advies.
• Bestaat al sinds 1997.
• Gespecialiseerd in alleen kunststof.
• Waar 15 jaar volledige garantie standaard is (incl. hang- en sluitwerk).
• Extra beveiliging tegen inbraak SKG certifi caat 2** (politie keurmerk veilig wonen).
• Hoge isolatie waarde van kunststof kozijnen en glas voorzien van KOMO keurmerk.
• Zeer veel kleur,- en profi elenvariatie mogelijk. Zowel glad als met houtnerf.
• Verschillende glassoorten.
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• Verschillende glassoorten.

Leden van Kopersbelangen ontvangen op vertoon 
van hun GELDIGE KOPERSBELANGENPAS:

GRATIS HR++ glas  •  Sloten voorzien van KERNTREKBEVEILIGING 

zonder meerprijs  •  HOUTLOOK verbinding zonder meerprijs 

GRATIS insectenhorren voor al uw draaikiepramen

Vakkennis

DOKO Kunststof Kozijnen is in 1997 begonnen met het monteren van kunststof kozijnen, en vanaf 2007 ook voorzien van 
een showroom waar iedereen welkom is. Wij werken met vast personeel dat over een ruime vakkennis beschikt en een 
vaste servicemonteur die kosteloos en zonder moeite al uw ramen en deuren bijstelt.

Wij werken met een Nederlandse fabrikant, die de profi elen 
op vakkundige wijze verwerkt tot hoogwaardige kozijnen.

DOKO Kunststof Kozijnen combineert de modernste technieken 
met ambachtelijk vakmanschap. Vanaf het allereerste meet-
moment tot de uiteindelijke montage staan wij garant zodat de 
functionaliteit en schoonheid optimaal tot hun recht komen.

Graag zou ik een vrijblijvende offerte opvragen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte
of informatie over:

■ Kozijnen ■ Gevelbekleding
■ Deuren ■ Anders, namelijk
■ Schuifpuien
■ Dakkapellen (renovatie)

Naam

Straat

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Antwoordnummer 508
3440 XB De Meern

Postzegel 

niet nodig

✁

Strijkviertel 11, De Meern
    ma.-vr. van 10.00 -16.00 uur
           za. van 11.00-15.00 uur


