
Uw  vakhandelaar
De ervaren en opgeleide weinor vakhandelaar is uw aanspreekpunt voor alle 
weinor producten. Want deze zijn alleen bij hem verkrijgbaar, niet bij weinor 
rechtstreeks. Elk weinor product is een individueel, op maat gemaakt product.  
En toch heeft u snel een mooi nieuw terras. 

5 sterke punten van uw weinor vakhandelaar

1    Uitgebreid advies
  De weinor vakhandelaar biedt u gedetailleerd advies over alle aspecten van de weinor producten.  

Daarbij houdt hij rekening met uw individuele wensen. Meestal bezoekt hij u ter plaatse en vindt  
hij de beste oplossing voor uw bouwsituatie. 

2    Gevarieerde showroom
  De meeste weinor vakhandelaren hebben een eigen showroom. Daar kunt u de weinor producten  

en het uitgebreide assortiment aan accessoires live beleven. In de showroom vindt u slimme functies, 
een hoogwaardige doekcollectie en een enorme keuze aan framekleuren. 

3    Productie op maat met kosten- en planningszekerheid  
  Elk weinor product is een individueel, op maat gemaakt product. Hiervoor neemt de weinor vakhandelaar 

de afmetingen op, rekening houdend met de statica en de specificaties van de constructie. Vervolgens  
berekent hij het gewenste product van uw individuele bestelling en voert hij de bestelling bij weinor uit.

4    Veilige montage door de vakman
  De medewerkers van onze weinor vakhandelaren worden regelmatig bijgeschoold om ervoor te zorgen 

dat de werkzaamheden professioneel worden uitgevoerd. Ook met moeilijke bouwsituaties kunnen  
ze prima overweg. Naleving van levertermijnen, netheid en vriendelijkheid spreken hierbij voor zich.

5      Beste service  
  Om de waarde van uw weinor product voor lange tijd te  

behouden, kunt u desgewenst een onderhoudscontract  
afsluiten met uw weinor vakhandelaar. Als er toch eens  
een probleem is, kunt u hiermee een betrouwbare klan- 
tenservice krijgen. 

Met zekerheid
een origineel product
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Zonneschermen     Terrasoverkappingen     Glasoases®

In 5 stappen naar een mooi terras
weinor dealer vinden op  

www.weinor.nl/vakhandelaar-zoeken

Contact opnemen met de  
weinor vakhandelaar

Individueel advies over onze  
weinor producten krijgen

Opmeten bij u ter plaatse, ontwerp op maat,  
offerte en planning afstemmen

Veilige montage door de weinor vakhandelaar  
en dan: genieten van uw terras!


