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Op de afbeeldingen staan soms speciale uitvoeringen. Afwijkingen van de originele kleur zijn in deze
gedrukte uitgave mogelijk. Uw Weru-vakbedrijf kan in de meeste gevallen de originele kleur tonen.
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WIJ HOUDEN VAN
MERKEN WAAR JE
OP KUNT
VERTROUWEN

WERU, NUMMER 1 IN KUNSTSTOF KOZIJNEN
Duits topmerk
Vooruitstrevende en bewezen techniek
Ontstaan in 1843
Al 50 jaar de nummer 1 in kunststof kozijnen

Topkwaliteit kozijnen uit Duitsland, die voldoen aan al uw wensen
Als u van plan bent kozijnen in uw woning te vervangen, kiest u vanzelfsprekend voor
kwaliteit waar u tientallen jaren op kunt vertrouwen. U kiest dan uiteraard voor een kozijn
met een vormgeving die volledig aansluit bij uw woning en uw gevoel. Met een kunststof
kozijn van Weru maakt u gegarandeerd de beste keuze. De kozijnen van Weru voldoen
namelijk aan de hoogste technische kwaliteits- en keuringseisen en vormen dankzij de
doordachte vormgeving een blikvanger.
Duitse kwaliteit in diverse landen
De basis voor de huidige Weru-kozijnen werd al in 1843 gelegd met het professioneel
beglazen van ramen. Momenteel vindt de productie plaats in het Zuid Duitse Rudersberg
en in Triptis in deelstaat Thüringen. Onze hoogwaardige kozijnen en deuren vinden
vervolgens hun weg naar een groot aantal zorgvuldig geselecteerde vakbedrijven in diverse
Europese landen, waaronder Nederland en België. Bij deze vakbedrijven krijgt u altijd het
juiste advies, deskundige montage en een optimale service.

WERU,

NUMMER 1

Vertrouwen
Onderzoek en ontwikkeling hebben bij ons de hoogste prioriteit, waardoor we bij Weru
een scherpe visie hebben ontwikkeld die resulteert in producten waar u tientallen jaren op
kunt vertrouwen en van genieten.
Met Weru kiest u dan ook voor de zekerheid van een betrouwbare producent, perfecte
montage door het vakbedrijf, maximale service en continu genieten van optimaal comfort.
Precies wat u wilt!

IN KUNSTSTOF KOZIJNEN
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WERU CASTELLO
AL DECENNIA DE NUMMER 1 VAN ONZE KLANTEN
Steeds meer Nederlanders kiezen voor kunststof kozijnen. Net zoals u waarderen zij de aspecten duurzaamheid, comfort, gemak en veiligheid enorm.
Zij kiezen daarom bewust voor maximale isolatie, optimaal woongenot en
minimaal onderhoud.

NOOIT MEER
SCHILDEREN,
TIJD VOOR
MEZELF

In elke situatie
Het veelzijdige kunststof kozijn CASTELLO van Weru past uitstekend in dit
plaatje. Dit veelgevraagde kozijn kent vele toepassingsmogelijkheden bij
zowel nieuwbouw als renovatie en verbouwing. Dankzij de strakke profielvorm met een klassieke uitstraling, de verschillende kozijnvarianten en drie
raamprofielen (design, standaard en breed), biedt het CASTELLO-kozijn
voor elke situatie een passende oplossing. Bovendien kunt u kiezen uit
diverse houtstructuren in vele kleuren zodat u een persoonlijk stempel op
het kozijn kunt drukken.
Probleemloos functioneren
De doordachte profielopbouw van CASTELLO - met vijf isolatiekamers en
een ingenieuze staalversterking - staat voor een optimale stabiliteit en een
zeer goede isolatie. Deze gedegen constructie garandeert tientallen jaren
probleemloos functioneren van uw kozijnen met minimaal onderhoud.
Kortom, u geniet tientallen jaren van optimaal comfort.
Uitstraling CASTELLO ongewijzigd
De uitstraling van het CASTELLO kozijn is al vele tientallen jaren hetzelfde.
Dus ook als u besluit elk jaar een of twee kozijnen te vervangen, dan zien
deze er exact hetzelfde uit.
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Geschikt voor alle
woningtypen
Keuze uit drie strakke
profielvormen
Zeer stabiele constructie
Hoge isolatiewaarde
Persoonlijke stempel
Tientallen jaren hoog
comfort

7

CASTELLO Trado
HET TRADITIONELE NEDERLANDSE KOZIJN
Trado is door de ‘typisch Hollandse’ sfeer het perfecte alternatief voor
het traditionele Nederlandse kozijn. Door een specifieke vormgeving en
de optionele rechte houtlook is dit kozijn niet van een houten kozijn te
onderscheiden. Trado is onderdeel van het CASTELLO-programma en is
geschikt om toe te passen in alle woningtypen.

Zeer stabiele constructie
Hoge isolatiewaarde
Geschikt voor alle woningtypen
Tientallen jaren van het comfort genieten

Benieuwd naar de vele mogelijkheden?
Kom direct naar het Weru-vakbedrijf en laat u
vrijblijvend adviseren.
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HET UITERLIJK
VAN TOEN,
DE TECHNIEK
VAN NU

9

CASTELLO Realto
DE STIJLVOLLE OPLOSSING VOOR HET
NOSTALGISCHE SCHUIFRAAM
Nostalgie, maar in een modern jasje. Traditie en techniek komen naadloos samen in
Realto. Daarom past Realto perfect in klassieke panden en bijzondere bouwwerken.
Realto respecteert de klassieke vorm van het schuifraam en maakt tegelijkertijd gebruik
van kwalitatief hoogstaande en onderhoudsarme materialen.

Het kunststof kozijn
met traditionele houtlook
NIET VAN EEN HOUTEN
KOZIJN TE ONDERSCHEIDEN
Wilt u uw kozijn een originele stijl meegeven, dan kunt u kiezen
voor een rechte verbinding zoals dat bij hout ook het geval is.
Hierdoor heeft u een modern kunststof kozijn dat de charme van
het traditionele houten kozijn bezit. Uiteraard kunt u ook kiezen
voor diverse kleuren. Zo voegt ook de houtlook een persoonlijke
stijl aan uw woning toe.

Kunststof kozijn met houtstructuur
Verkrijgbaar in diverse kleuren

Door de fraaie wijze waarop het bovenraam naar voren is gezet, lijkt het
draaikiepraam uitgevoerd als een verticaal schuifraam. Ook getoogde
bovendorpels en andere afwijkende (Hollandse) vormen zijn mogelijk.
Als onderdeel van het CASTELLO-programma combineert Realto een
sterke stabiliteit met een hoge isolatiewaarde.
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WERU AFINO
TOPKOZIJNEN DIE U GELD BESPAREN
AFINO is het topkozijn in de collectie kozijnen van Weru en vertegenwoordigt het beste
van de gecombineerde kennis en ervaring van Weru met kozijnen. Dat betekent een
uitstekende duurzaamheid en een nog betere isolatie waardoor u aanzienlijk bespaart
op uw onderhouds- en energiekosten. Bovendien kunt u een persoonlijke keuze maken
bij de vormgeving van de kozijnen. Met AFINO kiest u voor een stijlvol en sterk kozijn dat
daadwerkelijk geld oplevert.

DE HOOGSTE KWALITEIT, GEHEEL NAAR UW WENS
AFINO TOP
Unieke kleureffecten
Hoogwaardig aluminium uiterlijk
Combinatie kunststof & aluminium biedt
topbescherming tegen alle weersinvloeden

AFINO ONE
Topkozijn met zeer persoonlijke basis

Hoe kleurrijk wilt u het? Één van de unieke eigenschappen van het
kozijn AFINO Top is uw keuze voor persoonlijke kleureffecten: u kunt maar liefst kiezen uit
meer dan 1.000 kleuren! Bovendien biedt AFINO Top een uitstekende bescherming tegen
weersinvloeden dankzij de slimme combinatie van aluminium en kunststof.

Hoge energiebesparing
Innovatieve technieken en toepassingen

AFINO ART

Absoluut topcomfort
Kozijn loopt naadloos in de gevel over
Bij AFINO One stelt u zelf uw eigen kozijn op maat samen door
zelf vormen, kleuren en functies te kiezen. Welk persoonlijk ontwerp u ook kiest, de hoogwaardige materialen en ambachtelijke precisie garanderen altijd een correct functioneren en
een zeer soepele bediening. En uiteraard resulteert de op de warmte afgestemde constructie
in een lagere energierekening. AFINO is persoonlijk topcomfort.

Uniek architectonisch design
Ruimtelijke lichtinval

U houdt van design. De elegante slanke vormen van de kozijnen van
Weru AFINO Art doen uw woning baden in licht. Bovendien lopen deze design kozijnen
naadloos in de gevel over. De randloze bevestiging doet de ramen groter lijken en de
bijzondere lichtinval creëert een zeer eigen sfeer en ruimtelijkheid.

AFINO TEC
Hoge isolatiewaarde
Zeer stabiel door hightech materialen
Bedieningsgemak en topcomfort
Heeft u een woning met grote raam- of deurafmetingen? Dan
zijn de kunststof kozijnen van Weru AFINO Tec zeer geschikt.
Deze kozijnen zijn dan ook gemaakt van supersterke hightech
materialen. Voordelen hiervan zijn dat de staalversterking overbodig is geworden en dat het kozijn
een nog hogere isolatiewaarde heeft. Met uiteraard alle bedienings- gemak en topcomfort volgens
Weru.
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WERU AVIDA
VOOR IEDERE WONING
EEN PASSENDE DEUR
Een fraaie voordeur is het visitekaartje van uw huis. En wat het karakter
van uw woning ook is, bij Weru vindt u altijd een voordeur die past bij uw
woning en bij uw persoonlijke smaak. AVIDA-deuren zijn er dan ook in alle
mogelijke uitvoeringen met de bijbehorende uitstraling, van klassiek en
eigentijds tot trendy design.

Om uw woning een harmonieus totaalbeeld te geven, sluiten de AVIDAdeuren prachtig aan bij de kozijnen. Zo heeft de deur AVIDA Trado een
verdiept kozijn dat dankzij de optionele rechte houtlook niet van een
traditioneel houten kozijn is te onderscheiden.
Persoonlijke voordeur
Natuurlijk heeft u een aandeel in de uitstraling van uw AVIDA-deur. U kunt
namelijk kiezen uit verschillende stijlen en dorpels die uw deur bovendien
extra stabiliteit en veiligheid geven. Ook is het mogelijk om vakken op te
vullen met materialen en in een kleur naar keuze. Kortom, met Weru kiest
u voor een zeer persoonlijke voordeur.

HET ZIET ER
MOOI UIT
EN IK HEB
MIJN PRIVACY

Van klassiek tot trendy design
Stabiele en veilige deur
Ook in rechte houtlook verkrijgbaar
14
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HET SLOT
het belangrijkste veiligheidsaspect
EASYLOCK
Met EasyLock opent u de voordeur
met het scannen van een vingerafdruk.
EasyLock sluit de deur daarna weer
automatisch.

Digitale deurspion

DE DEUR
IN UW STIJL
Deurdrangers

Veiligheid boven alles. Zelfs aan de mooiste voordeur heeft u niet veel als het slot
eenvoudig opengebroken kan worden. Daarom beschikt elke AVIDA-deur over een
veilige basisuitvoering waarin het slot is uitgerust met drie nachtschoten (vergrendelingen) van gehard staal. Schoten die haast onmogelijk kunnen worden afgezaagd of
weggebogen. Wilt u extra beveiliging, dan kunt u uit vier opties kiezen.

AUTOLOCK; uniek bij Weru
AutoLock is een intelligent
sluitsysteem. U trekt de deur
achter u dicht en automatisch
is de deur op drie punten
vergrendeld. Hierdoor wordt
het forceren van het slot vrijwel
onmogelijk. Toch blijft het
openen van de deur voor u
eenvoudig: van binnen door het
bedienen van de kruk en van
buiten door het omdraaien van
de sleutel.
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TWINLOCK
Simpel maar efficiënt. Dankzij
de sperbeugel opent de deur tot
op een kier. Ver genoeg om naar
buiten te kijken, maar niet ver
genoeg om binnen te komen.

Standaard voorzien
van meerdere
vergrendelingen
4 optionele sluitsystemen
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WERU DEUREN
Uw eigen stijl én in de kleur die u wenst
Met stijlen en dorpels bereikt u verrassende effecten qua vormgeving.
En niet geheel onbelangrijk; de stijlen en dorpels geven uw deur extra stabiliteit en veiligheid.
U heeft keuze uit drie stijlbreedtes.

Wilt u een moderne of juist een klassieke stijl benadrukken.
Met de deuren van Weru kunt u alle kanten op.
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WERU DEUREN
Kies de deur die bij u past
U bent op zoek naar een deur die perfect past bij uw woning?
Bij Weru bepaalt u zelf hoe uw deur eruit ziet.
U kunt eindeloos variëren met stijlen en kleuren!

Met Weru kiest u voor een individueel vormgegeven huisdeur,
waarvan u jarenlang plezier heeft.
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VOORDEUREN
met panelen
Onderhoudsarm
Zonder glas meer privacy
Inbraakwerend

ONTELBARE VARIATIES MET
OF ZONDER GLAS

HET
VISITEKAARTJE
VAN UW
WONING

Als u niet besluit om voor stijlen of dorpels te kiezen,
dan bieden wij u met deurpanelen een uitstekend alternatief.
Ze zijn duurzaam en makkelijk te onderhouden. Natuurlijk
zijn de deurpanelen er in talrijke varianten. Volledig gesloten
of met isolatieglas, eventueel gecombineerd met figuur-,
veiligheidsglas of glas in lood. Bij de deurpanelen kunt u
kiezen uit vrijwel alle kleuren.
Ga naar uw Weru-vakbedrijf of kijk op www.weru.nl voor
meer informatie.
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WERU Grepen en krukken

EEN GREEP UIT ONZE MODELLEN
Buisgrepen
Raffinement kenmerkt de buisgrepen voor de buitendeuren van Weru. Voor elke buitendeur vindt
u een greep of kruk die past bij uw deur en dus uw persoonlijke smaak. Uitvoering mogelijk in
edelstaal, aluminium en messing/titaan.

Binnen- en buitenkrukken
Ook de binnen- en buitenkrukken van Weru geven een solide grip en vallen op door de strak
afgewerkte vormgeving die ook bij uw inrichting en uitstraling past.

*
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* Deze buitenkrukken en rozetten zijn tevens beschikbaar met kerntrekbeveiliging.
Informeer bij uw Weru-vakbedrijf naar de mogelijkheden.
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WERU AVIDA

UW ACHTERDEUR
in uw eigen stijl
Passende deur voor elk type woning
Keuze uit diverse scharnier types
Veilig & inbraakwerend

De toegang tot uw huis is natuurlijk helemaal af als u kiest voor een achterdeur uit de
AVIDA-reeks. Deze past ook precies bij de AVIDA-voordeur en de overige kozijnen zodat
een harmonieus geheel ontstaat.
Uiteraard kunt u ook hier kiezen uit verschillende uitvoeringen en kleuren met de bijbehorende
uitstraling, van klassiek en eigentijds tot trendy design. Ook modellen met panelen in houtstructuur zijn mogelijk.

NUMMER 1

Weids gebaar
De achterdeur AVIDA Trado heeft een verdiept kozijn die dankzij de optionele houtstructuur
niet van een traditioneel houten kozijn is te onderscheiden. Bovendien kunt u de AVIDA Trado
tot bijna 180° openen dankzij de speciale scharnieren. Dat is wel een heel weids gebaar van
Weru.

IN KUNSTSTOF ACHTERDEUREN
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WERU Terrasdeuren
EEN UITNODIGENDE KLASSIEKER
Mooi weer nodigt altijd uit om de terrasdeuren te openen om binnen en buiten in elkaar over te
laten lopen. De originele terrasdeur heeft nog steeds een prachtig klassieke uitstraling. Niet voor
niets wint deze uitvoering sterk aan populariteit. Met stolpdeuren zijn doorgangen tot ruim twee
meter mogelijk. Ook kunt u uw terrasdeuren aanpassen aan de architectuur van uw woning door
deze te combineren met bovenlichten en zijlichten. Deze kozijnen voldoen aan het Politiekeurmerk
Veilig Wonen. Met terrasdeuren van Weru haalt u het mooie weer in huis.

MIJN TERRAS IS
EEN VERLENGSTUK
VAN MIJN
WOONKAMER

Terrasdeur voor elke
woning
Ruime doorgang
Bovenlicht en zijramen
28

mogelijk
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WERU Schuifpuien

Schuifpui creëert ruimte

IK HOU VAN

LICHT
IN HUIS

Past bij vrijwel alle woningen
Duurzame & isolerende
constructie
Soepele bediening

CREËER RUIMTE MET EEN STIJLVOLLE SCHUIFPUI
Soepel en geruisloos glijdt de schuifdeur open en u stapt op uw terras, waarna frisse
tuingeuren het huis instromen. En dat alles met een lichte handomdraai, zonder de hinder
van openstaande deuren. Met een schuifpui creëert u licht en ruimte in elke woning.
Een Weru schuifpui is door zijn specifieke constructie zeer duurzaam en kent nauwelijks
slijtage. Ook op een plek waar u nu een raam- of deurpui heeft, zijn er vaak mogelijkheden voor een schuifpui.
Soepele bediening
Met de greep laat u de deur zakken waar u wilt. Zo kiest u zelf voor de gewenste
opening. De schuifdeur loopt zo licht, dat ook kinderen en ouderen de deur gemakkelijk
kunnen bedienen. En uiteraard zijn de Weru schuifpuien potdicht en daardoor bijzonder
goed isolerend, geluidwerend en energiebesparend.
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Rolluiken en horren
Bescherming tegen warmte en kou
Bespaar op stookkosten in de winter
Inbraakvertragend
Gelijktijdige montage met de kozijnen

VEILIGHEID EN PRIVACY
MET EEN WERU ROLLUIK
Als bescherming tegen een al te felle of hete zon verricht een rolluik
verkoelende wonderen. Bovendien werkt een rolluik ook sterk inbraakvertragend en u heeft alle privacy van de wereld. Het Weru CASTELLOsysteem is erg goed geschikt voor het monteren van rolluiken. Sterker
nog, het kozijn met rolluik wordt - voor een naadloze montage - op maat
gemaakt en samengesteld in de fabriek. Dat scheelt tijd en kosten.
Bediening
Weru biedt u diverse mogelijkheden om de rolluiken te bedienen. U kunt
kiezen voor handbediening maar steeds meer mensen bedienen hun
rolluiken graag elektrisch met een handzender. Elektrisch bedienen is
gemakkelijk en comfortabel. Bovendien, met een druk op de knop opent
en sluit u alle rolluiken tegelijk of apart. Zonder enige moeite. Aan u welke
bediening u wenst: een wandschakelaar of een luxe uitgevoerde, draadloze
afstandsbediening.

Horren
Houd insecten buiten met een inzethor of
plissé-vouwhordeur. De Weru-vakbedrijven
leveren voor de Weru kozijnen diverse
op maat gemaakte horren, zoals inzethorren voor draaikiepramen en plissévouwhordeuren voor deuren, tuindeuren
en hefschuifpuien. Vraag het vakbedrijf
naar de mogelijkheden.
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GELUKKIG
GEEN
INSECTEN
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WERU Roeden en kleuren
BRENG MEER SFEER IN UW RAMEN
Roeden scheppen sfeer. De roeden worden naar keuze tussen de glasbladen geplaatst of op de
glasbladen binnen en buiten. De vorm van de roede kunt u zelf bepalen. Er zijn 12 verschillende
modellen voorhanden. Ook kunt u uw eigen kleur kiezen, van dennengroen en staalblauw tot
gebroken wit. Een houtnerfstructuurfolie is ook mogelijk. U kunt zelfs voor binnen en buiten
voor verschillende kleuren kiezen. Het volledige roeden- programma is uiteraard afgestemd op de
profielen van de kozijnen.

UW ROEDEN
100% AFGESTEMD
OP UW KOZIJNEN

Roeden zetten de toon
Keuze uit verschillende vormen
Keuze uit diverse kleuren
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WERu KoZIJnEn
isolatie en ventilatie
lager energieverbruik
kostenbesparend

SAFE & GO.
LAAT FRISSE
LUCHT BINNEN
EN DE REST
BUITEN.

zeer behaaglijke atmosfeer

wOOngenOT begInT meT een
gOede ISOlaTIe

UW RAMEN GERUST OPEN LATEN STAAN

een goede isolatie biedt comfort en woongenot. aan de basis
van dat woongenoot staan natuurlijk hoogwaardige weru
kunststof kozijnen en een vakkundige montage. bij weru
heeft u de keus uit verschillende soorten isolatieglas. naast
het standaard HR++ isolatieglas kunt u kiezen voor glas met
een specifieke werking, bijvoorbeeld geluidwerend. ongeacht
uw type kozijn, kunt u ook kiezen voor drievoudige beglazing.
welk kozijn en welke beglazing u ook kiest, het levert in elk
geval een lager energieverbruik, een lagere energierekening en
een behaaglijke atmosfeer op.

Dit innovatieve ventilatiesysteem opent uw raam 10 mm aan de bovenzijde. Hierdoor wordt
een permanente basisventilatie gegarandeerd zonder tochtverschijnselen en kans op inregenen,
zelfs bij slagregens.

Uw keuzemogelijkheden:
• Isolatieglas
• HR++ glas
• Triple HR+++
• Zonwerend glas
• Gelaagd veiligheidsglas
• Geluidwerend glas

Uniek hierbij is de extra inbraakbeveiliging van het speciale hang en sluitwerk. Die werkt in de
ventilatiestand en vergrendelt het raam rondom. Uw raam kan dus gerust open blijven staan,
ook als u even weg bent.
Safe & Go is een uniek systeem en alleen verkrijgbaar bij Weru.

Safe&Go
VENTILEREN MET
DE RAMEN DICHT

Ventilatie, frisse lucht in handomdraai
voor gezond wonen is het ook noodzakelijk de lucht binnenshuis regelmatig te verversen. de kozijnen van weru bieden alle
mogelijkheden tot het verversen van de lucht dankzij de verschillende standen waarop de ramen kunnen worden geopend
en vastgezet, zoals de variabele kiepstandhouder. weru biedt u
ook de mogelijkheid om ventilatieroosters te plaatsen.
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WERU KOZIJNEN
Veiligheid door techniek

OP WERU KUNT U VERTROUWEN
De plek bij uitstek waar u zich dag en nacht veilig moet kunnen
voelen is toch wel uw eigen woning. Zaak dus dat de beveiliging van
kozijnen, ramen en deuren solide is geregeld. De kozijnen van Weru
zijn standaard al voorzien van inbraakwerend beslag. Maar met Weru
kunt u uw veiligheidsniveau altijd opschroeven. Weru levert hang- en
sluitwerk met verschillende veiligheidsniveaus. De mate waarin een
inbraak, geremd, vertraagd of voorkomen wordt, hangt af van het
door u gekozen beschermingsniveau.
Verhoogd inbraakwerend sluitwerk

INBREKERS
KRIJGEN BIJ ONS
GEEN KANS

Extra veilig met Weru
• Sterke inbraakvertraging in standaarduitvoering
• Hoog bedieningscomfort met beveiliging tegen foutbediening
• Minimaal onderhoud
• Hoogwaardige edelstaaloptiek
• Optioneel: extra inbraakvertragend sluitwerk SKG** / SKG***
Secur. Het intelligente alarmsysteem
Wij willen ons in en rondom onze woning altijd veilig voelen. Daarom heeft Weru het toch
al hoge veiligheidsniveau van de ramen nog verder verbeterd met Secur, een ingebouwd
alarm- en bewakingssysteem voor het CASTELLO-kozijn.
Bij Secur wordt onder de greep van het kozijn een elektronische voorziening ingebouwd, die het
raam automatisch bewaakt zonder dat de bewoner iets hoeft te programmeren of een code moet
ingeven. Uw Secur-kozijn is dus direct vanaf het moment van inbouwen door het Weru-vakbedrijf
actief. U hoeft er verder niets voor te doen!
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UW WERU-VAKBEDRIJF
Vakkundig advies
Als u meer wilt weten over kunststof kozijnen van Weru dan bent u bij de erkende Weruvakbedrijven aan het juiste adres. Hier vindt u de professionele adviseur, die u alles over
de producten van Weru en de montage kan vertellen. De adviseur neemt altijd uitgebreid
de tijd om u van het juiste advies te voorzien zodat u een verantwoorde beslissing kunt
nemen.
Transparante offerte
Om voor u een correcte offerte te maken, komen wij eerst bij u thuis om de maten van
uw kozijnen op te nemen en uw wensen te inventariseren. Daarna worden de afmetingen, het isolatieglas en de afwerking op een overzichtelijke wijze, inclusief tekeningen, in
de offerte vermeld.
Tot in de details geregeld
De offerte nemen wij graag met u door in onze showroom. Als u akkoord bent met de
offerte, komen wij nogmaals bij u thuis om de bestelmaten tot in de millimeters op te
meten. Op die manier garanderen wij dat op de dag van de montage alles perfect past.
Vakkundige planning en montage
Vervolgens plaatst uw vakbedrijf de order bij onze productie-eenheid in Duitsland. Uw
Weru-vakbedrijf levert uw kunststof kozijnen precies op het afgesproken tijdstip en
monteert de kozijnen vakkundig, snel en zonder veel overlast. En mocht het nodig zijn,
dan kunt u ook na koop en montage nog een beroep op ons doen.

10 PLUSPUNTEN
1. Lange levensduur
2. Al 50 jaar beproefde kwaliteit
3. Moderne techniek
4. Uitstekende garantievoorwaarden*
5. Exclusief en tijdloos design
6. Uitgebreide keuze
7. Altijd productie op maat
8. Professionele montage en afwerking
9. Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
10. Vakkundig advies, service en
uitstekende after sales
*
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Garantie en zekerheid na montage
U wilt zekerheid. Weru geeft u de zekerheid met Weru Partner Garant. Weru Partner
Garant (een gratis service) biedt naast de normale productgarantie en de garantie op de
montage van het Weru-vakbedrijf, extra bescherming. Kan het vakbedrijf niet meer aan
zijn verplichtingen voldoen, bijvoorbeeld bij een faillissement dan neemt Weru de verantwoordelijkheden voor de gemonteerde Weru-producten over*. Zo zit u altijd goed.
De zekerheid van een groot merk
Met Weru kiest u voor een kwaliteitsproduct waarbij alles klopt.
‘Made in Germany’ staat garant voor vooruitstrevende techniek en betrouwbare kwaliteit.
Weru, de nummer 1 in kunststof kozijnen.
Onderhoud en service na de koop
Uw Weru-vakbedrijf staat voor u klaar, mocht er onverhoopt iets niet goed functioneren.
En met regelmatige onderhoudsinspectie houdt u uw kozijnen in topconditie.
Informeer naar de mogelijkheden!
*informeer bij uw Weru-vakbedrijf naar de voorwaarden.

Informeer naar de voorwaarden bij uw Weru-vakbedrijf.
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WERU,
DE NUMMER 1
IN KUNSTSTOF
KOZIJNEN
Met Weru kiest u voor een
kwaliteitsproduct waarbij alles
klopt. ‘Made in Germany’ staat
garant voor vooruitstrevende
techniek en betrouwbare kwaliteit.
Met kunststof kozijnen van Weru
kiest u voor maximale isolatie,
minimaal onderhoud en optimaal
woongenot. Kortom, u kiest voor
meer besparingen en minder
energiekosten.

10 PLUSPUNTEN
1. Lange levensduur
2. Al 50 jaar beproefde kwaliteit
3. Moderne techniek
4. Uitstekende garantievoorwaarden*
5. Exclusief en tijdloos design
6. Uitgebreide keuze
7. Altijd productie op maat
8. Professionele montage en afwerking
9. Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
10. Vakkundig advies, service en
uitstekende after sales
* Informeer naar de voorwaarden bij uw Weru-vakbedrijf.

WERU Nederland B.V.
Hooge Zijde 19, 5626 DC Eindhoven
T (040) 262 21 62
info@weru.nl

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN INSPIRATIE OP WWW.WERU.NL

