Hardhouten kozijnen :
nieuwbouw of renovatie.

In onze moderne timmerfabriek worden hardhouten kozijnen, deuren en ramen volgens een volledig geautomatiseerd proces geproduceerd. Dit garandeert een constante
kwaliteit.

We kunnen trots zijn op een eeuwenlange traditie en dat
merkt u. Houten deuren en kozijnen blijven nog steeds
kunstwerkjes die alleen al door het materiaal een spontane
aantrekking hebben.

Computergestuurde frees- en zaagmachines zorgen voor Al decennia lang leveren wij aan de bouwsector voor de
maatvaste onderdelen welke door onze vakmensen nog aannemer maar ook zeker aan de particulier. Neem gerust
steeds handmatig worden afgemonteerd.
eens contact op met onze verkoopmedewerkers voor het
juiste advies en laat een vrijblijvende offerte maken voor
Wat zeker niet onbelangrijk is om te weten, is dat het milieu uw nieuwbouwproject of voor de renovatie van uw begeen hinder ondervindt van de productie van onze hard- staande woning.
houten kozijnen. Al ons hardhout wordt in speciaal aangelegde bossen vervaardigd en op deze manier probeert
Danklof ook haar bijdrage te leveren aan het milieu én de
wensen van de klant te realiseren.

Maatwerk voor
elk project.

Dubbel-, triple-, of glas-in-lood
in bestaande of nieuwe kozijnen.
Dubbel glas isoleert veel beter dan enkel glas. Hierdoor
bespaart u op de stookkosten en verdient de investering
in het glas zichzelf terug.
Ook als ramen en kozijnen nog niet aan vervanging toe
zijn, kan het toch rendabel zijn om in de verwarmde vertrekken enkel glas te laten vervangen door isolerend glas.
Dubbel glas verhoogt bovendien het wooncomfort op gebied van geluid en warmte van buitenaf. Tevens is dubbelglas inbraakwerend.
Danklof vervangt uw beglazing door de eigen gespecialiseerde buitendienstmedewerkers. Ook kunnen wij desgewenst tripleglas leveren als dit mogelijk is in uw bestaande
kozijnen gekeken naar de dikte van het glas.

Stijlvol en toch
duurzaam.
Glas-in-lood in dubbel glas
Glas-in-lood is dun en kwetsbaar. Ook heeft glas-in-lood
weinig isolerende waarde. Om dit soort eigenschappen
allemaal te compenseren is er een mogelijkheid om een
glas-in-lood ruit in dubbel glas te maken. Het glas-in-lood
is beschermd tegen vuil, beschadigingen en condens. Het
raam of de deur is daarmee gelijk goed geïsoleerd en ook
veiliger tegen inbraken.
Isolatie van glas-in-lood
Doordat glas-in-lood volledig tussen dubbel glas geplaatst
kan worden, bereikt het de optimale isolatiewaarde. Ook is
het mogelijk om een voorzetraam te gebruiken. Een voorzetraam kan aan de binnen- of buitenkant geplaatst worden. Elke keuze heeft zijn voor en nadelen.

Ambachtelijke trappen,
Prominent en toch functioneel.

Het op maat maken van een trap in welk huis dan ook vraagt
nog steeds de aandacht van een ambachtsman. De beschikbare ruimte moet zo optimaal mogelijk benut worden maar
zeker ook gebruiksvriendelijk zijn. Onze trappenmakers
kunnen u perfect adviseren hoe zo efficiënt mogelijk de
tweede verdieping bereikt kan worden. Draaipunten, bordessen halverwege of gewoon een rechte ‘steektrap’, alle mogelijkheden worden bekeken en samen met u en uw wensen
kiezen we voor de beste en wellicht mooiste oplossing.

De keuze uit de vele houtsoorten kunnen ook uw persoonlijk tintje geven aan de trap bij u in huis. Klassiek, modern,
gesloten of open. Door de trap te voorzien van hekwerk,
leuningen en afscheidingen op vide en/of overloop zorgt u
ook voor de nodige veiligheid op een decoratieve manier.
Informeer naar de mogelijkheden voor uw nieuwbouwproject. Uiteraard kunt u ook uw bestaande trap laten
renoveren of voorzien van een stijlvol hekwerk.

De voordeur,
De Eyecatcher van ieder huis.

Wij hebben al meer dan 30 jaar ervaring in het maken van
houten deuren. Of het nu gaat over de voordeur, de achterdeur of de terrasdeur, dagelijks zijn wij in beweging om tot
een perfect eindproduct te komen.

Deuren van Danklof stralen stijl, smaak en klasse uit. Rekening houdend met de wensen van de klant maken wij
van uw deur een echte Eyecatcher. Ook is het mogelijk een
geheel eigen ontwerp te laten maken, per stuk of in serie.

Breng eenvoudig
stijl en klasse
aan uw huis

Veilig wonen
“Voorkomen is beter
dan genezen”

Investeer in
preventie!
Wij zijn ervan overtuigd dat goede inbraakpreventie zich
kenmerkt door een mix van bouwkundige- en elektronische Driepuntsluiting
oplossingen. Waarom? Omdat u inbrekers niet alleen
zo snel en goed mogelijk wilt detecteren, maar ook wilt
zorgen dat ze moeilijk bij uw spullen in de buurt kunnen
komen. Daar zijn elektronische én bouwkundige oplossingen
voor nodig. Wij regelen het allebei. Er zijn verschillende
mogelijkheden om van je huis een veilige haven te maken
Axa bijzetsloten

Kaba TouchGo.
Met Kaba TouchGo hoeft u niet meer te zoeken naar sleutels als u uw huis
binnen wilt. Enkel het aanraken van het handvat zorgt voor ontgrendeling
van de deur, als de gebruikers hun transponder in hun zak of handtas hebben.
Kaba TouchGo reageert op de aanraking van uw hand op de deurklink. U
hoeft dus de sleutel, sleutelhanger of badge niet in de hand te nemen om
de deur te openen. Het deurslot reageert alleen als de TouchGo™ gebruiker
geautoriseerd is en geldige toegangsrechten heeft. Als dit het geval is, opent
de deur voor deze persoon.

De jarenlange ervaring van
Danklof op gebied van beveiligen zorgt voor het juiste
hang-en sluitwerkadvies op
uw ramen en deuren. Van
een dievenklauw tot veilige
cilinders en zelfs het geheel
‘sleuteloos’ vergrendelen van
uw woning of kantoor is te
verzorgen door Danklof.
De innovaties op veiligheidsgebied worden op de voet gevolgd en toegepast. Laat uw
persoonlijke veiligheidsscan
maken door één van onze
medewerkers en laat u voorlichten op gebied van veiligheidsbeslag op deuren en
ramen. Ook uw verzekering
kan u precies vertellen wat
voor u de beste beveiliging is.
Indien gewenst kunnen wij een
politie veiligheidskeurmerk
verzorgen voor uw verzekering.

Een dakkapel of veranda,
een verruiming van het woongenot!

Bent u op zoek naar een mogelijkheid die bijdraagt aan
meer daglicht in uw woning en daarnaast er ook nog voor
zorgt dat er meer ruimte komt? Dan is een dakkapel misschien wel de oplossing! Danklof maakt uw dakkapel op
maat en plaatst deze binnen één dag op de woning. De
woning kan zo in zeer korte tijd aanzienlijk verbeteren en
vergroten.

Ook is het mogelijk uw woongenot naar buiten toe uit te
breiden. Een stijlvolle veranda biedt u de mogelijkheid
om in zowel het voorjaar als het najaar buiten te zitten.
Vrijstaande overkappingen in de tuin zijn ook mogelijk.

Laat onze vakmensen meedenken in uw plannen. Zij hebben ervaring met maatwerk en zeker in het optimaal benutten van de beschikbare ruimtes. Uiteraard moet u ook
goed in de gaten houden dat er niet zomaar gaten in uw
dakconstructie gemaakt kunnen worden. Ook hier is de
vakman onmisbaar.

In de meeste
gevallen
vergunningsvrij!

Een rijke historie...

“Liever een klein baasje dan een grote knecht!” Dat zal de drijfveer zijn geweest
van Gerard Danklof uit Ammerzoden toen hij aan huis zijn timmerfabriek opstartte. Vanaf 1978 stond er geen auto in de garage maar een degelijk machinepark om deuren, kozijnen en trappen te kunnen fabriceren op ambachtelijke
wijze. Door vakmanschap en ondernemerschap ontstond al gauw een situatie
die niet meer te handhaven was in de garage van de familie Danklof. “Er werd
in Ammerzoden destijds een industrieterrein ontwikkeld aan de andere kant
van het dorp. Voor mij destijds een grote stap om als kleine ondernemer te verhuizen naar een ‘industrieterrein’. Nu is het de normaalste zaak van de wereld.
Zelfs een beginnend ambachtsman start tegenwoordig in een bedrijfspand en
schrijft een ondernemersplan. Wij gingen gewoon hard aan het werk thuis in
de schuur. De zaagmachine stond bij wijze van spreken naast de wasmachine
van mijn vrouw” Aldus Gerard Danklof.

Modern machinepark
Ondertussen kent de regio, maar zeker ook ver daarbuiten de kwaliteiten van
Danklof. Een ultra modern machinepark waarborgt inmiddels de continuïteit
maar zeker ook de kwaliteit. De beste houtsoorten en altijd nog dagelijks het
toeziend oog van de vakmensen staan aan de basis van duurzame producten.
En voor wie ooit eens in de werkplaats is geweest, heeft met eigen ogen kunnen
zien dat er nog steeds ruimte is voor de ambachtsman die bijvoorbeeld de sierlijke trappen, klassieke voordeuren of authentieke, eikenhouten spanten nog
steeds met de hand maakt.
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