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Onderhouden is voorkomen
U kunt houtrot voorkomen door het schilderwerk van uw 
kozijnen goed te onderhouden. Goed schilderwerk beschermt 
het hout tegen vocht. We adviseren u daarom om het houtwerk 
op tijd van een nieuwe verflaag te laten voorzien. Scheuren, 
barsten en het doffer worden van verf wijzen erop dat 
schilderwerk slecht wordt. Controleer daarnaast de kitnaden en 
de omtrekspeling (ruimte) tussen ramen en kozijnen regelmatig. 

KEIM Soldalan ME is een hoogwaardige waterwerende, strijk-
klare silicaat muurverf op basis van de bindmiddelcombinatie 
kiezelsol en waterglas. Daarmee heeft KEIM Soldalan / Soldalit 
ME als basis solsilicaat: de nieuwe generatie KEIM silicaatverf 
die met name ook een uitstekende hechting heeft op oude 
andersoortige verflagen en nietzuigende ondergronden. 

De winterschilder voor 
binnen èn buiten
Schilderwerkzaamheden buitenshuis worden 
traditioneel gezien als iets dat alleen tijdens de zomermaanden 
plaats kan vinden. De gedachte hierachter is, dat een 
buitenschilder alleen bij mooi weer zijn werk kan doen. 
Een hardnekkig misverstand - SCHILDERSBEDRIJF ZUTPHEN 
werkt het hele jaar door, zowel binnen als buiten.

Ook in de schildersbranche reikt de techniek steeds verder. 
SCHILDERSBEDRIJF ZUTPHEN volgt deze ontwikkelingen op 
de voet, en kan hierdoor als winterschilder alle delen van uw 
interieur en exterieur onderhouden. Zoekt u dus een winter-
schilder voor werk buiten aan uw pand? Ons team gaat graag 
voor u aan de slag!
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De voordelen van een Huischilder-
plan op een rijtje
• Elk jaar een gratis onderhoudsinspectie, 
zonder verplichtingen.
•  Afhankelijk van de inspectie een VAST 
UURTARIEF van de werkzaamheden
•  In overleg met u worden werkzaamheden 
uitgevoerd.
•  U weet elk jaar exact de conditie van uw 
woning en bij uitvoering van de werkzaamheden 
is uw woning altijd perfect onderhouden.
• 5 Jaar lang de zorg van het onderhoud uit 

Met meer dan 30-jaar ervaring in het 
schildersvak kan SCHILDERSBEDRIJF 
ZUTPHEN u snel en zeer vakkundig van 
dienst zijn tegen scherp concurrerende 
prijzen.

Voordelen van het 
Huisschilderplan

• Elk jaar een gratis onderhouds-
inspectie, zonder verplichtingen.

• Afhankelijk van de inspectie een VAST 
UURTARIEF van de werkzaamheden

• In overleg met u worden 
werkzaamheden uitgevoerd.

• U weet elk jaar exact de conditie van 
uw woning en bij uitvoering van de 
werkzaamheden is uw woning altijd 
perfect onderhouden.

• 5 jaar lang de zorg van het onderhoud 
uit handen.

• Dus u betaald alleen de gewerkte uren 
en het benodigde materiaal.

Molenweg 95, 7205 BC Zutphen

Telefoon 0575-545601

info@schildersbedrijfzutphen.nl

www.schildersbedrijfzutphen.nl

SCHILDERSBEDRIJF ZUTPHEN geeft 
op vertoon van deze flyer een korting 
van 10% op het totaal bedrag van 
de netto offerte prijs.

Bezoek ook onze website 
www.schildersbedrijfzutphen.nl
voor meer informatie over ons bedrijf 
en hoe gemakkelijk u 10% korting 
kunt verdienen.

Onderhoud  •  Behangwerk  •  Binnen- en buitenwerk


