VERANDAZEIL
OP MAAT
Bent u op zoek naar een verandazeil?
Key-Doek is uw specialist in het
fabriceren en installeren van op maat
gemaakte verandazeilen. Niet alleen
bieden wij oplossingen op maat,
maar zijn we ook voortdurend bezig
onze producten te verbeteren en te
optimaliseren. Samen met u kiezen
we voor de beste oplossing en zorgen
we ervoor dat deze perfect op maat
ingemeten, gemaakt en geplaatst wordt.
Hoe uw situatie ook is, een verandazeil
van Key-Doek Zeilmakerij is een
maatwerk-oplossing die altijd past.
Met een verandazeil creëert u op
eenvoudige wijze een regen- en
windvaste afdichting voor uw
overkapping of veranda. Zo kunt u
heerlijk genieten van uw tuin en terras
vanuit uw terrasoverkapping of veranda
bij alle weersomstandigheden.
Bij Key-Doek Zeilmakerij hebben wij
voor iedere veranda of overkapping een
geschikte maatwerk oplossing, volledig
afgestemd op uw specifieke wensen.

NEEM GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT
MET ONS OP EN VRAAG NAAR DE
MOGELIJKHEDEN. IN DE MEESTE GEVALLEN
KUNNEN WE U VERDER HELPEN EN DE
JUISTE OPLOSSING BIEDEN. WIJ ZULLEN
EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE MAKEN
EN U DESGEWENST VOORZIEN VAN EEN
PASSEND ADVIES.

www.key-doek.nl
+31 (0)475-484140
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DOEK
“Met een enthousiast en
professioneel team streven we
altijd naar de hoogste kwaliteit.”

A

ls specialist kan Key-Doek u helpen bij de keuze voor en de aanschaf van een
verandazeil. U wilt uiteraard een kwalitatief goed product voor de juiste prijs.

Het spreekt voor zich dat wij de hoogste kwaliteit nastreven. Als basismateriaal voor
onze verandazeilen gebruiken wij het hoogwaardige kwaliteitsmerk ‘Serge Ferrari’.

Waarom Key-Doek
Zeilmakerij?

Serge Ferrari is de wereldmarktleider op het gebied van de technologie voor flexibele
composietmaterialen. Dit doekmateriaal, een polyester weefsel met PVC- coating, is
licht, water- en winddicht, maar ook zeer duurzaam en eenvoudig schoon te houden.
De lichte textuur en matte coating geven de producten een luxe uitstraling.

In uw zoektocht naar het perfecte verandazeil,
is het belangrijk dat u op een aantal zaken
let. Om te voorkomen dat u verdwaald in het
grote aanbod aan leveranciers, en eindigt met
een kwalitatief slecht product, nemen wij u
graag mee door het selectieproces.
Onze uitgangspunten zijn dat u iedere dag
(meer) kunt genieten van uw overkapping,
maar ook dat uw investering een meerwaarde
betekent voor uw woning. Dit kan alleen
gegarandeerd worden door uitsluitend te
werken met kwaliteitsmaterialen.

INMETEN
Voor verandazeilen die perfect passen op uw veranda, adviseren we om het inmeten
en monteren van de verandazeilen aan ons over te laten. Op die manier is tevredenheid
gegarandeerd. In de praktijk komen wij nauwelijks veranda’s tegen die waterpas staan,
om nog maar te zwijgen over de ondergrond. Al deze afwijkingen nemen wij mee bij het
produceren van uw verandazeil. Een kleine fout met het inmeten en het verandazeil is
niet meer zo strak als u gehoopt had. Inmeten door uzelf is daarom af te raden.
Verandazeilen op maat komen bij ons op de centimeter nauwkeurig. Het inmeten valt
onder onze uitgebreide service en is, in de regio, uiteraard gratis.

RAAMFOLIE
De kwaliteit van de raamfolie is erg belangrijk voor de levensduur en de kwaliteit van uw
verandazeil. Wij werken uitsluitend met de beste kwaliteit raamfolie voor de deuren en
ramen. Onze verandazeilen worden standaard voorzien van hoogwaardige 0,5 mm dik
raamfolie. Zodoende zal deze raamfolie geen verkleuring geven en blijft de folie helder.

www.key-doek.nl / 2

RITSEN
De kwaliteit van een verandazeil is ook te herkennen aan kleine details, zoals
ritssluitingen. Bij Key-Doek kiezen we er bewust voor om kwalitatief hoogwaardige
ritssluitingen te gebruiken in plaats van schuifsystemen zoals die elders weleens
gebruikt worden. Het voordeel van ritssluitingen is dat men deze eenvoudig
horizontaal kan oprollen, dit is belangrijk voor de raamfolie en daarmee het
gebruiksgemak en levensduur van uw verandazeil.

MONTAGE SYSTEEM
Verder is de methode van montage ook van groot belang voor uw verandazeil.
Door standaard gebruik te maken van montage door middel van aluminium profielen
aan zowel de bovenzijde als beide zijkanten onderscheidt Key-Doek zich. Montage door
middel van aluminium profielen in plaats van kunststof tourniquets heeft als voordeel
dat uw verandazeil altijd strak gespannen staat en dat u dus perfect beschut zit tegen
regen en wind. Andere montage systemen zijn niet altijd water- en of winddicht.
Een verandazeil van Key-Doek Zeilmakerij isoleert daarom ook veel beter. Tevens
kunnen de profielen in verschillende RAL kleuren geleverd worden zodat deze
overeenstemmen met uw veranda.

AFSPANNING
Het is van belang dat een verandazeil op de juiste manier wordt afgespannen. Een
verandazeil dat niet is afgespannen wappert met de wind mee en gaat in de loop der tijd
plooien vertonen. Het simpelweg verzwaren van het verandazeil met gewicht helpt niet
voldoende. Onze verandazeilen worden standaard aan de onderzijde afgespannen door
middel van buizen die verwerkt worden in het doek en worden afgespannen op uw terras
door middel van beugels. Deze beugels kunnen omgeklapt worden wanneer u de
verandazeilen wilt oprollen en vormen dan geen belemmering meer.

SERVICE & ONDERHOUD
Onze service begint bij het advies vooraf, dan het inmeten en vervolgens wordt uw verandazeil
in eigen huis geproduceerd. Wij beschikken over een eigen productiehal waar we de zeilen vakkundig voor u produceren en gebruiken uitsluitend hoogwaardige kwaliteit doek en materialen
zodat wij de beste kwaliteit kunnen garanderen. Na montage en oplevering door onze eigen
vakmensen lopen wij samen met u het hele project na zodat u tevreden kunt gaan genieten van
uw verandazeil. Service en onderhoud staan bij Key-Doek Zeilmakerij hoog in het vaandel.

Wij vinden het belangrijk dat u bij
oplevering een tevreden klant bent en
vooral blijft. Uiteraard kunt u altijd bij ons
terecht voor onderhoud en reparaties, zodat
u lang kunt genieten van uw verandazeil.
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Key-Doek Zeilmakerij werd opgericht in 1987 en is al ruim 30 jaar een
gevestigde naam in Limburg. Het bedrijf telt inmiddels 15 vakkundige
medewerkers. Key-Doek is niet alleen een zeilmakerij, maar is ook
zeer bedreven in belettering en het leveren en plaatsen van zonweringen.
Onze hoofdactiviteit bestaat uit het verwerken en repareren van zeil en
doek voor vele toepassingen waaronder bootkappen, spanzeilen, markiezen,
zonwering, tenten, springkussens, vlaggen en uiteraard verandazeilen.
Key-Doek is gespecialiseerd in maatwerk.

Bij Key-Doek Zeilmakerij is elk project maatwerk.
Wij bieden u een brede range aan mogelijkheden op het gebied van:
•
•
•
•

Het op maat maken en het personaliseren van uw zonwering,
Belettering,
Reclame uitingen,
Het verwerken en repareren van zeil en doek voor zowel
particulieren als industriële toepassingen.

Samen bespreken we uw wensen en zorgen we voor de meest geschikte
oplossing, geheel passend bij uw situatie.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust een kijkje
op onze website www.key-doek.nl of loop bij ons binnen. Samen zoeken
we naar de beste oplossing!

Neem contact met
ons op
Brugweg 1
6102 TE Echt
Tel:

+31 (0)475-484140

Email: info@key-doek.nl
Web:

www.key-doek.nl

