ZICHT OP

UITZICHT

E
SERVIC RHOUD
E
D
N
O
EN

TOF
K U N ST S E C H N I E K
T
KO Z I J N

WWW.SERKU.NL

EN
B O U W- E T E C H N I E K
G
M O N TA

JAAR EEN BEGRIP IN
KWALITEIT EN SERVICE

WELKOM
BIJ SERKU
SINDS 1996

Vanuit Haaksbergen werken we dagelijks
aan de productie en montage van
kunststof kozijnen, deuren en ramen. Met
veel enthousiasme en onze no-nonsense
mentaliteit steken we onze handen graag
uit de mouwen en vertalen we jouw
klantwensen naar passende oplossingen.
En vaak nog net dat beetje extra, want ons
verantwoordelijkheidsgevoel is groot. Een
berg kennis, ervaring en technisch advies
zijn bij ons standaard inbegrepen.
Onze klantenkring is divers. Nog
steeds werken we met diezelfde
aannemer van toen, maar ook
woningbouwverenigingen, verenigingen
van eigenaren, zzp’ers én particulieren
behoren tot onze opdrachtgevers. We
zijn betrokken bij diverse nieuwbouwen renovatieprojecten op klein en groot
niveau. Met de focus op Oost-Nederland,
maar op verzoek ook daarbuiten. Om
het overzichtelijk en praktisch te houden,
hebben we alles ‘in eigen huis’. Vanonder

Het fundament van ons bedrijf werd

één dak verzorgen en beheren wij het

gelegd in 1996. Kunststof kozijnen stonden

volledige traject. Van advies tot montage,

in de kinderschoenen; maar destijds

maar ook het leveren van een goede

zetten wij hierin de eerste gedurfde stap

nazorg behoort tot onze service. Ons

om kleine aannemers en particulieren te

geavanceerde machinepark draagt bij aan

voorzien in deze behoefte. Het leveren en

een kwalitatief hoog productieproces en

plaatsen van kunststof kozijnen vormde

voldoet aan alle hedendaagse normen.

de basis van Serku.
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Onze Twentse nuchterheid in combinatie

Bovendien houden we van rechtstreekse

met hoogwaardig vakmanschap bracht

contacten en met onze Twentse werk- en

ons ver en inmiddels zijn we uitgegroeid

denkwijze houden we de lijnen graag

tot een sterke en veelzijdige organisatie.

kort. Een persoonlijke kennismaking geeft

Met nog steeds dezelfde drijfveren van

ons werk een gezicht. Dat kan bij ons op

toen; loyaliteit, innovatie en traditioneel

kantoor of bij jou op locatie. We helpen

ondernemerschap.

je graag!
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Onze historie gaat
terug naar 1996. Bekijk hieronder
onze tijdlijn om meer te weten
te komen over Serku en onze
mijlpalen.

1996

1998

2005

2006

2007

2013

07/1996

01/1998

01/2005

01/2006

01/2007

01/2013

Start Serku Bouw
& Kozijn Techniek

Uitbreiding
van het bedrijf

Een jaar van
verandering

Start eigen
productielijn

Nieuwe
dienstverlening

Nieuw
bedrijfspand

De basis van Serku werd aan de

Serku verhuist naar de Tolstraat 7.

Serku gaat terug naar één aandeel-

De markt groeit en Serku groeit mee.

Ook in dit jaar wordt er uitgebreid,

De locatie aan de Tolstraat 20 wordt

Industriestaat in Haaksbergen gelegd.

Een vierde aandeelhouder wordt

houder en verhuist naar de Tolstraat

Aan de Tolstraat 18 wordt een nieuwe

maar dan op gebied van dienst-

verruild voor de Greune 6. Een nieuw

Een klein groepje ondernemende

aan het directieteam toegevoegd.

18. Een nieuwe locatie met meer

hal ingericht als productielocatie. Een

verlening. De afdeling Service wordt

bedrijfspand dat onderdak biedt aan

mannen zette de stap om zich

Ook op personeelsgebied wordt er

ruimte om de komende jaren door te

mijlpaal; want hier rolden de eerste

opgezet en is een meerwaarde

de afdelingen Service, Buitendienst

volledig te richten op de in- en

voorzichtig uitgebreid.

groeien. Hier is Serku klaar voor de

kozijnen met Veka profielen van de

voor de steeds groter wordende

en Financiële administratie.

toekomst.

band. Een waardevolle stap in de

klantenkring.

verkoop van kunststof kozijnen.
Behoorlijk vooruitstrevend voor

kwaliteitswaarborging van Serku.

die tijd, maar -naar later bleek- een
schot in de roos. De naam kwam
voort uit een samenvoeging van
serres en kunststof en de eerste
papieren schetsen van het logo
bestaan nog steeds.

2019

Serku’s machinepark

Hoe ons logo is ontstaan
Houten kozijnen

w- en adviesburea
u
Bou

Isolatieglas
Dakramen
adres : ......................
fax : ......................

Haaksbergen
De Tol 10

Kunstofkozijnen - Dakkapellen
Serre’s - Erkers
Bouw en Adviesbureau
053 - 567879
Haaksbergen
De Tol 10

Renovatie

Haaksbergen
053 - 7654321

Serku is opnieuw in beweging. Aan de

Kunststof kozijnen

Bouw- en adviesbureau

053 - 567899

Nieuwbouw

05/2019

Dealer van

Dakkapel

Textielstraat 16 wordt een compleet nieuw

Erkers
ELEMENTENGROEP

Serre’s
Zonwering

machinepark ingericht. Dit pand vervangt

Rolluiken

Kunstofkozijnen
Serre’s-erkers
Dakkapellen
Verbouwingen

de oude locatie aan de Tolstraat 18. Het
geavanceerde machinepark draagt zorg
voor een gestroomlijnd en hoogwaardig
productieproces en speelt hiermee in op de
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groeiende vraag.
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SERKU
KUNSTSTOF

PRODUCTIE IN EIGEN BEHEER
Vakmanschap gaat bij ons ver. Onze collega’s
op de bouwplaats kennen niet alleen de
fijne kneepjes van het vak, maar ook in ons
nieuwe machinepark vormt vakmanschap de
dagelijkse gang van zaken. Met onze eigen
geautomatiseerde productielijn produceren
we niet alleen hoogwaardige kunststof
kozijnen, maar zorgt onze onafhankelijkheid
hierin voor een optimale controle over

Hiermee waarborgen wij de maximaal haal-

het productieproces. We staan in directe

bare kwaliteit. Onze kozijnen staan daardoor

verbinding en kunnen snel schakelen,

garant voor een zeer lange levensduur, de

mocht je dat van ons vragen.

hoogste isolatiewaardes, extra stabiliteit en

BETROKKEN. KWALITEIT.
FLEXIBILITEIT.
Wanneer je bij ons aan tafel schuift, gunnen
we je alvast een kijkje in onze keuken. Onze
bedrijfscultuur is informeel en de drempel is
laag. We leiden je graag rond in ons
machinepark waarbij een technisch ontwerp
voorzichtig tot leven komt. Openheid en een
doordacht advies vinden we hierbij
belangrijk. Dat geven we uit eigen ervaring,
voor het beste resultaat.
Op de werkvloer proef je bovendien de sfeer
van een gestroomlijnd productieproces. Hier
worden al onze kunststof kozijnen geprodu-

een optimale weersbestendigheid. Een ruime
keuze aan stijlen en kleuren zijn hierbij
inbegrepen, omdat smaken nu eenmaal
verschillen. Ons machinepark produceert
daarnaast met evenveel aandacht en zorg
één of honderd kozijnen. Voor die kleine
aannemer om de hoek. Of juist voor het
jonge gezin dat net haar allereerste
nieuwbouwwoning heeft gekocht. Of voor
een grote renovatie van 200 appartementen
voor een woningbouwvereniging. Onze
opdrachtgevers zijn veelzijdig, en ons
flexibele karakter speelt hier moeiteloos
op in. We zijn het gewend en zijn je
graag van dienst.

ceerd. Natuurlijk op hoog niveau; want wij
werken met Veka profielen.
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KWALITEIT ALS
UITGANGSPUNT
RECENSIES

Familie Ten Hoopen, Haaksbergen
“Wij zijn heel tevreden. Serku heeft al onze kozijnen
vervangen en eigenlijk het hele huis onderhoudsvrij
gemaakt. Als bedrijf staan zij goed bekend in Haaksbergen en daar hebben wij onze keuze op gebaseerd.
Die betrouwbaarheid gaf voor ons de doorslag.”

DUURZAAMHEID
Ben Bijen, Hengelo

Dennis Oosterveld, Aannemer

“Op de bouwplaats van onze nieuwbouwwoning

“Voor ons is Serku een betrouwbare en eerlijke part-

kwam ik in aanraking met de jongens van Serku.

ner. We hebben een open en eerlijke samenwerking

We hadden direct een fijne klik. Op alle niveaus

en er is een wederzijds vertrouwen. De goede prijs-

merkte ik een enorme betrokkenheid. Wij werden

kwaliteitverhouding en de Twentse nuchterheid zijn

ook meegenomen voor een ‘kijkje achter de scher-

voor ons redenen om met hen samen te werken.”

men’. Wij zijn heel tevreden over de kwaliteit, alles

Onze specialiteit is kunststof. Tegenwoordig niet meer te
onderscheiden van hout en met meer gebruikersgemak
en wooncomfort. Ook duurzaamheid speelt hierbij een
steeds belangrijker rol. Hier zijn we ons van bewust. Zo is het
kunststof van onze kozijnen volledig herbruikbaar. Kunststof
kozijnen vragen vrijwel niet om onderhoud, gaan erg lang
mee en blijven van goede kwaliteit. Ook de isolatiewaardes zijn

loopt mooi en is vakkundig gemonteerd.”

hoog, die tot een minder energieverbruik leiden en daardoor
een lagere energierekening tot gevolg hebben.

ONZE GROENE INZET
Wij wekken onze eigen stroom op door middel van zonnepanelen
Hans Bisschop, Aannemer
“Met name op het gebied van renovatiewerk schake-

Ons pand is volledig gasloos en voorzien van een wartmepomp
We recyclen al ons glas en kunststof restmateriaal

len we Serku in. We hebben één vast aanspreekpersoon die ook vaak in de ontwikkelfase al meedenkt.
Dat is fijn, want dan kunnen we in de uitvoeringsfase
snel schakelen en weten we met elkaar waar we
over praten. De oprechte kennis van zaken komt in
alle facetten terug en dat maakt Serku voor ons een
prettige partner.”
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SERKU
MONTAGE

Met meer dan twintig jaar ervaring weten we wat ervoor nodig
is om onze producten tot een succes te maken. Wij krijgen
energie van het zetten van die extra stap. Dat begint bij onze
eerste kennismaking, maar houdt niet op na het geven van de
opdracht. We blijven betrokken. Onze montageafdeling vormt
een verlengstuk van ons bedrijf en verzorgt de montage en
afwerking van onze kunststof producten; dit nemen we je als
klant graag uit handen. Zo garanderen we de kwaliteit die
we je in het voortraject hebben beloofd.

PUUR VAKMANSCHAP
Onze trouwe medewerkers vormen het
kloppend hart van ons bedrijf. Een langdurig
dienstverband is bij ons geen uitzondering;
de echte praktijkmensen vind je bij ons. Onze
montagebussen signaleer je in en rondom
Twente, maar we maken ook gerust een uitstapje
‘over de IJssel’. Met een team van eigen monteurs
gaan wij dagelijks op pad om ‘de klus te klaren’.
Natuurlijk met een VCA-certificering op zak; een
mooie bijdrage in gegarandeerd vakmanschap.
Bovendien is montage met recht een specialisme.
Perfect opleveren ook. Met uiterste nauwkeurigheid
en veel voorbereiding willen we dat het plaatje klopt.
Dat vormt elke dag weer de uitdaging voor onze
Montageafdeling. We zijn thuis in zowel nieuwbouw- als
renovatieprojecten en onze jarenlange ervaring hierin
creëert een betrouwbare werkwijze. Op ons kun je rekenen.
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SERKU
SERVICE

De afdeling Service & Vastgoedonderhoud

Onze kracht

maakt onze dienstverlening compleet.

En natuurlijk vraagt goede service om

Deze afdeling ondersteunt ons ‘alles in eigen

accurate actie en snel handelen. Met onze

beheer’ principe en zorgt voor een optimale

korte lijnen en vlotte communicatie draaien

kwaliteitswaarborging. We zijn flexibel

we daar onze hand niet voor om. Dát is

inzetbaar en lossen moeiteloos storingen

waar we bekend om staan. Jouw service- of

op. In de breedste zin van het woord. Want

onderhoudsopdracht geef je rechtstreeks

we werken bijvoorbeeld ook voor én met

aan ons door en wij gaan voortvarend

woningbouwverenigingen en zijn een solide

aan de slag. Daarbij verliezen we het

partner in zowel groot als tussentijds en

gebruikerscomfort niet uit het oog. Onze

preventief onderhoud. En niet onbelangrijk;

kennis en ervaring zetten we daarnaast niet

wij leveren ook onze (maatschappelijke)

alleen in voor de bouwsector: we leveren

bijdrage in het verduurzamen van woningen.

ook voor sociale instellingen, als woon-

Bestaand vastgoed wordt mede met onze

zorgcomplexen en ziekenhuizen,

hulp getransformeerd naar energiezuinige

service en onderhoud op maat.

woningen met optimaal wooncomfort en
een lagere energierekening tot gevolg. Van
complete woonwijken tot een kleinschalig
project; we gaan ervoor!
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Renovatie

ZICHT OP

Renovatie

Poetengraadshof, Haaksbergen

Oogstplein, Enschede

UITZICHT

PROJECTEN WAAR WE TROTS OP ZIJN

Renovatie

Het Weustink, Enschede

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Eben Haëzerschool, Apeldoorn

7 woningen, Oldenzaal

Bedrijfspand, Haaksbergen

Nieuwbouw

Bedrijfspand, Goor

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Vrijstaande woning, Arnhem

Universiteit, Amsterdam

15 appartementen, Glanerbrug
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Vraag ook naar onze
deurenfolder!
Of ga naar www.serku.nl/voordeuren

Kantoor:
De Greune 6, 7483 PH Haaksbergen

053 572 5815 | info@serku.nl | www.serku.nl

Fabriek:
Textielstraat 16, 7483 PB Haaksbergen

