Zelissen BV: uw specialist in trappen, ramen, deuren en beplating

Bezoek eens vrijblijvend onze showroom.
Onze ervaren medewerkers helpen u graag verder!
Zelissen BV trappen, ramen, deuren en beplating
Milieuparkweg 12
6136 KP Sittard
T. 046-4519970
admin@zelissenbv.nl
www.zelissenbv.nl

Zelissen BV staat van oudsher bekend als dé trappenspecialist
van de regio. Door de jaren heen en na de overname is Zelissen BV
uitgegroeid tot een dynamisch en energiek bedrijf, vol expertise op het
gebied van trappen, ramen, deuren en beplating.
Van hekwerken, trappen, leuningen, kapstokken, balustrades, poorten
tot moderne tuinmeubelen... alle aanvragen en voorkomende staalwerkzaamheden worden geheel naar wens, op maat gemaakt.
Zelissen BV is een allround bedrijf, gespecialiseerd in RVS-, metaal- en
houtbewerking.

Trappen - Houten treden - Leuningen en hekwerken
- Stalen en RVS ramen, deuren en gevels uit Jansen en
Forster systemen - Beplating - Zetwerk - Staalconstructies
- RVS constructies en design.

Projecten: expertise en precisie van A tot Z
Van schets- en bouwtekeningen tot laswerkzaamheden; alle projecten en
aanvragen worden tot in detail uitgevoerd. Al meer dan 30 jaar ontwerpt,
construeert, produceert en plaatst Zelissen BV open trappen, hekwerken,
(sier)poorten en andere metalen (design)constructies zoals balustrades,
tuinmeubelen, deurgrepen, kunstwerken en leuningen.
Het is een gegeven dat onze producten vaak worden gecombineerd met
andere duurzame materialen zoals RVS, hout, glas en natuursteen. Op
deze manier wordt de laatste hand gelegd aan een design naar keuze en
krijgt een trap die uitstraling welke past binnen het interieur. Bovendien
kan Zelissen BV in de meeste gevallen trappen restylen of renovatiewerkzaamheden aan de trap uitvoeren. De juiste prijs-kwaliteitverhouding,
klantvriendelijkheid, eerlijke service en het jarenlange vakmanschap
dragen mede zorg voor een perfect eindresultaat.
Zelissen BV: kwaliteit en vakmanschap zorgen voor het beste resultaat!

Trappen, ramen, deuren en beplating: in alle soorten en maten!
De diversiteit in materiaalsoorten en uitvoeringen, maken de keuze onuitputtelijk:
- wenteltrappen, steektrappen, verdreven trappen met combinaties van staal, hout,
glas, natuursteen en RVS;
- ramen, deuren en gevelsystemen van Jansen en Forster, geïsoleerd, brandwerend,
in staal, gepoedercoat of geslepen RVS, met certificaat;
- beplating in strakke vorm, o.a. met damwand, gegolfd.
Als u uw wensen kenbaar maakt, zorgt Zelissen BV voor de perfecte realisatie hiervan.
Maak vrijblijvend een afspraak en/of bezoek onze showroom.

Zelissen BV is onderdeel van de Vahsen Holding waartoe ook Vahsen Constructies BV behoort.

