Onderhoud woningen Driemanspolder

Veiligheidsmaatregelen met betrekking op deuren.
-Anti-inbraak strip op de voordeur.
Kleur wit of bruin schroeven niet zichtbaar, afgedekt d.m.v. dopjes. € 100,00.

- Anti-inbraak strip op achterdeur en schuurdeur
Kleur wit of bruin bevestigt met 1 tour schroeven. € 106,00
- Veiligheidsbeslag voordeur (politie keurmerk skg **)
Aluminium geanodiseerd,zilverkleur. Buitenschild met deurduwer en zwaar stalen
onderschild met doorboor belemmering stalen nokken, 3x m6 bouten. Binnenschild
met zwaar stalen onderschild. € 100,00
Anderen schilden ook leverbaar tegen meerprijs.

Deurspion.
Dit is een vergrotende lens in een dichte voordeur waardoor u kunt zien wie er voor
de deur staat. € 60,00

- Insteekslot (dag en nacht slot voordeur (politie keurmerk skg **)
Veiligheid renovatieslot
Bijzonder geschikt voor buitendeuren in de woningbouw.Tevens geschikt ter
vervanging van standaard sloten 1200 serie. Met wissel, een toers 20 mm
nachtschoot met 2 stalen beveiligingspennen, voor europrofielcinlinders.
€ 165,00

- Veiligheids bijzetslot. Voordeur/achterdeur en schuurdeur.
Extra zwaar insteekslot,1 toers 24 mm messing verchroomde nachtschoot met 2
stalen beveiligingspennen.staal gelakte voorplaat en sluitplaat. € 165,00

-Veiligheids scharnieren. Achterdeur en schuurdeur
Deze scharnieren zij voorzien van dieven pennen.( per 3 scharnieren) € 100,00

- Meerpunt sluiting.
Met dit systeem wordt de deur op 3 punten vergrendeld met 1 sleutel
beweging.waardoor maar 1 schild met cilinder in het zicht ziet.
De schoten en de grendel vallen in sluitkommen van gehard staal,wat doorboren
Onmogelijk maakt. € 370,00

Veiligheidsmaatregelen met betrekking op ramen.
(per stuk € 28,00)
- Raamsluiting met kierstand en drukknopbeveiliging .(per 2 st. € 55,00 )

(per stuk. € 36,00 )
- Raamsluiting met kierstand en slotbeveiliging kleur .(per 2 st. € 70,00 )
- het raam voorzien van 2 veiligheidsscharnieren (per 2 st. € 75,00 )
- het raam voorzien van dievenpennen.( per 2 st. € 15,00)
- het raam voorzien van oplegslot. (per st.€ 39,50)

deuren en ramen.
Ook voor het hangen van buitendeuren/binnendeuren en ramen bent u bij ons op
het goede adres. de prijzen hiervan zijn op aanvraag
Enkelglas vervangen.
Uit onderzoek is gebleken dat er veel warmte dus energie verloren gaat door enkel
glas omdat het glas direct in verbinding staat met buiten.
Door geïsoleerd glas te plaatsen bespaart u aanzienlijk op uw stookkosten.Dit glas
bestaat uit 2 lagen glas met daar tussen een ruimte van lucht.Wat ook weer veel
geluid absorbeert. De prijzen hiervan zijn op aanvraag.
Ventilatiepijp voor wasdroger/airco.
- het verwijderen van dakpan
- het uitzagen van dakbeschot
- het plaatsen van de ventilatiepijp € 150,00

Kunststof vensterbank plaatsen in verschillende kleuren.
- de vensterbank op de oude vensterbank monteren voor/achter. € 645,00
- de bestaande vensterbank verwijderen en de nieuwe monteren voor/achter
de spouw voorzien van isolatie. € 780,00

Vlieghorren plaatsen
De vlieghorren worden op het kozijn geplaatst en kunnen eenvoudig naar beneden
getrokken worden
Door de hoge kwaliteit van de geleiders hebben deze vlieghorren een zeer lange
levensduur.

prijzen op aanvraag.

Velux dakraam
-

dakpannen verwijderen.
dakbeschot uitzagen.
dakraam monteren.
dakpannen aanhelen
binnen zijde aftimmeren met gegronde multiplex.
afvoer bouwafval.

Type GGL m04 78 x 98 cm € 690,00
Type GGL m06 78 x 118 cm € 725,00

Dakgoot schoonmaken.
- het verwijderen van het vuil en bladeren uit uw goot.
- het controleren van de staat van u goot. € 35,00

Het vernieuwen van zinken goot
- het plaatsen van een steiger
- het verwijderen van de oude goot
- het plaatsen van nieuwe goot uit 2 stukken met expansiestuk.
- per woning € 1090,00
- hoekwoning € 1355,00
- meer aan elkaar gesloten woningen € 988,00
Dakkapel renovatie.
In het werk is opgenomen
-

het verwijderen van het oude plaatmateriaal.
het verwijderen van het oude lood.
het verwijderen van het oude kozijn.
Nieuwe lood aanbrengen.
Het bekleden met van de zijwangen met trespa of keralit
Nieuwe bitume dakbedekking aanbrengen.
Nieuw kunststof kozijn aan brengen .(Blokprofiel) met de daarbij geleverde
vlieghorren
- Bouwafval afvoeren.
(prijzen op aanvraag)

Nieuw onderhoudsarm dakkapel
-

Steiger plaatsen.
Vloer afdekken.
Kapconstructie aanpassen.
Pannen eraf halen.
Dakkapelgat uitzagen.
Kozijn balk/rek plaatsen
Geraamte zijwangen plaatsen
Dakgeraamte plaatsen
Dakbeschot monteren.
Zijwangen voorzien van isolatie en de daarbij behorende folies.
Lood rond het dakkapel aanbrengen.
Zijwangen betimmeren met trespa of keralite
Dak isoleren
Dakrand uittimmeren
Boeidelen monteren
Kunststof kozijn monteren
Glas zetten
Dakbedekking aanbrengen.
Aftimmeren aan de binnenzijde
(prijzen op aanvraag)

Vernieuwen dakbedekking schuurdak
- het grind weg scheppen tijdelijk bij buren op het dak
- dak schoonmaken
- nieuwe daktrimmen aan brengen
- een nieuwe toplaag branden
- het grind terug scheppen op het dak
per schuur
€ 730,00
per 2 schuren
€ 1400,00
Dakpannen
Vernieuwen of recht leggen van kapotte of scheef gewaaide dakpannen.
- Per 1 kapotte pan per stuk
€ 15,00
- Vanaf 2 kapotte pannen per stuk
€ 10,00
- tot 10 scheef gewaaide pannen
€ 45,00
- tot 20 scheef gewaaide pannen
€ 75,00
Boldraadrooster
Om te voorkomen dat er vogels in uw schoorsteen gaan nestelen is het verstandig
om een boldraadrooster aan te brengen € 25,00

Regen kappen.
Om regen water in de schoorsteenpijp te voorkomen kan er over de boldraadroosters
een regenkap geplaatst worden € 40,00
Lood vervangen
Bij veel woningen zakt het lood bij de schoorsteen naar verloop van tijd uit of er
kunnen scheuren ontstaan. Dit komt door weersinvloeden.
Als hier niets aan gedaan word kan er lekkage optreden langs het dak en de
schoorsteen.
Dit kan opgelost worden door het oude lood te verwijderen en nieuw lood aan te
brengen. €450,00 per schoorsteen

Kozijnen en puien.
Uit onderzoek is gebleken dat er veel energie en warmte verloren gaan door verrotte
kozijnen en enkele beglazing.
Door het plaatsen van nieuwe kozijnen met isolatiebeglazing kunt u een hoop
energie besparen en het vermeerderd de waarde van uw woning.
Kozijnen zijn er in alle soorten en maten. Voor traditionele woningen of panden zijn
hardhouten kozijnen vaak het mooist. Voor wat modernere woningen kunt u ook
kiezen voor een hoogwaardig kunststof of aluminium kozijn. Dit brengt een aantal
voordelen met zich mee, de kozijnen hebben standaard draai-kiepramen met
bijbehorende vlieghorren en vergen absoluut geen onderhoud.
Bij kunststof kozijnen kunt u kiezen uit glad of houtnerf look en vlak of blokprofiel
waarbij het kozijn en houtuitstraling krijgt. De kunststof en aluminium kozijnen zijn in
verschillende kleuren leverbaar.
Alle beslag voor de verschillende soorten kozijnen zijn voorzien van het
politiekeurmerk. prijzen op aanvraag

