Persbericht

Klarenbeeks Aannemingsbedrijf TBG bv kiest voor duurzaamheid
KLARENBEEK – Een huis moet jarenlang meekunnen, zonder dat je er aan het eind van een
lange werkweek nog van alles aan moet doen. Daarbij moet het duurzaam zijn en warmte
binnenhouden. Aannemingsbedrijf TBG b.v. uit Klarenbeek weet hoe belangrijk dit alles is en
werd daarom op 1 januari dealer van de duurzame kozijnen en deuren van het merk HBI.
“Duitsland loopt op het gebied van duurzaamheid al een paar jaar voor”, vertelt Luc Berends, één
van de drie eigenaren van aannemingsbedrijf TBG. Daarom besloten we met de Duitse producent
Holz Bau Industrie (HBI) in zee te gaan. Dit bedrijf maakt de nieuwste kunststof kozijnen op het
gebied van duurzaamheid.” TBG plaatst al vier jaar kozijnen en deuren van het merk, maar is sinds
1 januari nu ook officieel dealer in Nederland. Luc: “We leveren en/of plaatsen. En daarbij heeft een
klant veel keuze. Zo kan hij bijvoorbeeld zelf zijn deuren ontwerpen. Het hoofdkantoor in Duitsland
kijkt of de ontwerpen ook te realiseren zijn. Er zijn dus veel mogelijkheden.”
Duurzaam en makkelijk in onderhoud
“In Nederland moeten we de CO2-uitstoot flink verminderen”, vertelt Alwin Berends, zoon van Luc
en werkzaam in het bedrijf als calculator, werkvoorbereider en timmerman. “Met deze speciale
kozijnen met driedubbel glas, verspil je minder warmte. Daarnaast zijn ze makkelijk in het
onderhoud. Weinig mensen hebben daar tegenwoordig nog zin en tijd in na een lange werkweek.
Deze kunststof kozijnen zijn goed en makkelijk schoon te houden. Dat kan gewoon als je de ramen
aan het lappen bent. Daarnaast is kunststof vandaag de dag goedkoper dan hout. Door de crisis
richten mensen zich weer eerder op hun eigen huis in plaats van na te denken over de koop van een
nieuwe woning.”
Glasvezelkern
TBG b.v. levert verschillende bijzondere kunststof kozijnen. Luc: “In de meeste kunststof kozijnen
zit een verdiept profiel met een stalen kern die het kozijn verstevigt. In onze kozijnen van HBI is
die vervangen door een speciale glasvezelkern met daaromheen isolatiemateriaal. Deze kern geeft
beduidend minder kou af.” Alwin vult aan: “In deze kozijnen zit ook nog eens een driedubbele ruit.
Goed isolerend dus. Nederlanders hebben over het algemeen meer met het forsere houtidee.
Daarom hebben we ook kozijnen die aan de binnenkant een houtuitstraling hebben en aan de
buitenkant van aluminium zijn. Daar ben je je leven lang klaar mee. Aluminium kost bij de aanschaf
wat meer, maar op de lange termijn ben je goedkoper uit. Je hebt er nauwelijks onderhoud aan, want
het weer heeft er geen invloed op.” Uiteraard verkopen de aannemers ook nog gewoon de
traditionele kunststof kozijnen met verdiept profiel en een stalen kern, en de traditionele houten
kozijnen. Voor de deuren die TBG b.v. Levert, geldt hetzelfde. Luc: “In het frame van de deur zit
ook weer glasvezel. Je krijgt een goed geïsoleerd paneel afgeleverd.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bosweg 2
7382 CC Klarenbeek
Tel.: 055-3011894
Fax: 055-3011854
Email: aann.bedrijf.tbg@kpnplanet.nl
Web: www.aannemingsbedrijftbgbv.nl

