Procesmatige deurvervanging
‘Just in time’ volgens wensen van de klant

RENOVATIEPROJECTEN
DE BEWONER ALS SPIL IN HET PROCES!

Al vele jaren is BPZ betrokken bij renovatieprojecten in geheel Nederland. Deze projecten vragen om een andere manier van
benadering dan bij nieuwbouw. Wordt er bij nieuwbouwprojecten gefocust op snelheid, ligt het perspectief bij renovaties op
een ander vlak. Het is de kunst om de overlast voor de bewoner tot een minimum te beperken. Daarnaast is het van belang om
te voldoen aan de minimumeisen die de gebouweigenaar stelt aan de verschillende bouwdelen. Aan beide eisen kunnen wij als
geen ander voldoen en zijn daardoor in staat uw project tot een goed einde te leiden. Dit alles volgens een vooraf vastgelegde
planning tegen een acceptabel prijsniveau. Het BPZ RenoDeur concept past in deze denkwijze. Gezamenlijk met u gaan wij graag
de uitdaging aan en zijn wij in staat om - passend in uw planning - een totaalconcept te leveren.

IDEAAL TOEPASBAAR BIJ BIJVOORBEELD
Renovatie van portiekflats met inpandige voordeuren
Transformatie van kantoorgebouwen naar studentenwoningen
Revitalisering van kantoorpanden en zorginstellingen

Een compleet zelfvoorzienend,
all-in-one totaalconcept van BPZ!

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
De hoogste kwaliteit en door jarenlange ervaring alleen de beste producten
Compleet concept, eventueel inclusief demontage en afvoer bestaande deuren
Eventueel inclusief bijwerken van de bestaande kozijnen (bijv. schilderwerk en opdikken sponningen)
Totaalconcept inclusief hang- en sluitwerk en eventueel beglazing
Mogelijkheid tot inmeten van de bestaande deuren zonder overlast voor de bewoner
Complete montage volgens ons DigiMate principe, geen schaafwerk op locatie, maar deuren als meubelstukken
Conform de laatste eisen op het gebied van inbraak-, geluid- en brandwerendheid
Door ons te focussen op de situatie zijn mooie besparingen te behalen (geen overdimensionering in deurtypes)
Duurzame HPL deuren, compleet afgewerkt, geschikt voor koud-warmsituaties
Prijstechnisch interessante alternatieven op de traditionele oplossingen / mogelijkheden
Passend in de planning van de bouwkundig aannemer, daardoor perfecte aansluiting op de verschillende bouwdelen
Gespecialiseerde ‘renovatiemonteurs’, passend in een omgeving waarbij de bewoner centraal staat
Compleet zelfvoorzienend, all-in-one totaalconcept
6 jaar projectgarantie, eventueel uit te breiden met een 24-uurs servicecontract
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