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Een persoonlijke touch
Kepper levert puur vakwerk, maar met een personal
touch. Uniek in vakmanschap en puur van vertrouwen
drukt Kepper een stempel op het geleverde resultaat.
Een passie in vakkennis en ambitie op hoog niveau
plaatsen een vingerafdruk. Juist daar waar het raakt!

Uitgave: Reclamebureau Magenta, Sittard
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Vakwerk met een
personal touch

Kepper... voor binnen én buiten!
Bent u op zoek naar een adviseur en uitvoerder op het omvangrijke gebied van binnen- en buitenmuren? Kepper is
een gerenommeerd bedrijf voor schadeherstel, onderhoud,
binnen of buiten schilderwerk, behang, spuit- of stucwerk.
Kepper is hét schilders- en stukadoorsbedrijf bij uitstek voor
binnen én buiten!
Kepper Schilders & Stukadoors is een middelgrote onderneming in hartje Sittard. Het bedrijf kenmerkt zich
door de creatieve inzet en hoogwaardige afwerking
voor uiteenlopende projecten in de industrie- of woningbouw. Bij Kepper werken pure professionals, mensen die hun vak meer dan verstaan. Flexibel in werktijden en het gebruik van de modernste technieken
worden gecombineerd met een professionele kijk op
zaken. Diverse uiteenlopende vormen van wandafwerking, schilder-, stuc- en spuitwerkzaamheden behoren
tot het specialismen. Men werkt met arbeidsvriendelijke en milieuvriendelijke verfproducten. Een nauwe
samenwerking met erkende verfleveranciers draagt bij
tot een optimaal eindresultaat.
Stucwerk: voor binnen én buiten!
Zowel voor binnen als buiten leveren wij professioneel stucwerk. Het stucwerk dient als dekkende laag
op verschillende ondergronden (muren en plafonds)
en wordt geëgaliseerd met gips. Is het stucwerk droog,
dan werkt Kepper naar wens de muren of plafonds af.
U kunt een keuze maken uit sierpleister, sierwerk, behang of muurverf.
Binnenschilderwerk:
geef kleur aan uw interieur
Het binnenschilderwerk met rol, kwast of spuit is veelomvattend. Allereerst wordt de ondergrond bewerkt
en de nodige reparaties worden uitgevoerd. Kozijnen,
deuren, muren en houtwerken worden met de grootst
mogelijke zorg in de verf gezet.

Door het spuiten van oppervlakten met latex of laksoorten, ontstaat een glad, structuurloos resultaat.
Natuurlijk kunnen we ook de gewenste structuur aanbrengen. Kepper gaat alleen voor uitzonderlijk hoogwaardig resultaat en optimale kras- en stootvastheid.
Multicolor: een eigentijdse techniek
Het multicolor effect wordt verkregen door gebruik
te maken van een speciale verfmix, door de klant uitgezocht. Deze zorgt ervoor dat er een zeer mooi en
kleurrijk effect ontstaat.
Wandafwerking:
behangwerkzaamheden en wanddecoratie
Kepper verzorgt met het grootste vakmanschap alle
voorkomende behang- en decoratiewerkzaamheden.
Glasvliesbehang wordt speciaal gebruikt als er slechte ondergronden in het spel zijn, bijvoorbeeld bij gescheurd stucwerk. Duurzaamheid en kwaliteit worden
gegarandeerd.
Buitenschilderwerk:
geef verwering geen kans
Kepper schildert staal, hout, kunststof, aluminium,
ijzerwerken, beton, stucwerk, steensmuren, minerale
ondergrond en geglazuurde opppervlakten zoals dakpannen. De ondergrond wordt allereerst grondig gereinigd en indien nodig gerepareerd. Door verwering
en slijtage vraagt het buitenschilderwerk na een tijdje
de nodige aandacht. Een regelmatige en professionele
schilderbeurt doet wonderen. Enerzijds wordt zo de
beschermende functie van de ondergrond gehandhaafd, anderzijds wordt aan het esthetisch oogpunt
gedacht. Iedere opdracht is uniek, zodat maatwerk een
vereiste is.

Informeer naar het voordelige
onderhoudscontract
Preventief onderhoud is erg belangrijk. Wilt u voor
eens en altijd van het onderhoudswerk worden verlost? Vraagt u dan vrijblijvend naar onze onderhoudscontracten, prijzen en voorwaarden. In nauw overleg
wordt een onderhoudsplan, termijnen en planning opgesteld. Kepper neemt uw zorgen graag uit handen!
6 % BTW
Het BTW-tarief voor schilder- en stucwerk aan
woningen en industriële panden van ten minste 15
jaar oud is verlaagd naar 6%. Dit geldt zowel voor de
binnenkant als de buitenkant van een pand.
Gratis interieur- en kleuradvies
Indien gewenst verstrekken we vakkundig materiaalen kleuradvies. Samen wordt gezocht naar de optimale
kleurcombinatie én coatings. Immers kleuren maken de
ruimte, geven de sfeer weer. Met het oog voor detail
draagt een gerichte keuze bij tot een aangenaam leef-,
woon- of werkklimaat.
Gratis offerte
Uw persoonlijke wensen worden bekwaam in kaart
gebracht. Geheel vrijblijvend en op maat wordt de offerte samengesteld.
Schadeherstel en garantie
Op alle werkzaamheden biedt Kepper 6 jaar garantie.
Bij oplevering van het werk, ontvangt de klant een garantiecertificaat volgens de laatste normering. Door de
intensieve samenwerking met assurantie kantoren in
heel Nederland, voert Kepper bovendien reparaties uit
zonder tussenkomst van een expert. Dit versnelt de
oplevering.

