
Waar Construction Care goed in is?
In het produceren en leveren van kunststof stelkozijnen. Hoogwaardige, recyclebare 
maatproducten, die slimme bouwers direct monteren in hun (prefab) gevelelementen. 
Construction Care produceert uw stelkozijnen en instortkaders kant en klaar - tot op de 
millimeter nauwkeurig - en levert ze aan volgens uw klantspecificatie. 
Welke besparing in tijd en geld dat u oplevert? Wij rekenen het u graag voor.

Construction Care weet waar de winst in de bouw te behalen is
Wij kennen uw processen en uw logistieke behoeftes als geen ander. En daarop sluiten wij 
naadloos aan met premium-stelkozijnen op maat, just-in-time levering en scherpe prijzen. 
Optimale CARE gegarandeerd!

Brandveiligheid op iedere hoogte
Onze op brandwerendheid geteste premium kunststof stelkozijnen voldoen aan brandklasse 
B conform EN 13501-1. Daarmee gaat Construction Care niet alleen voor kwaliteit maar 
bovenal voor brandveiligheid op iedere hoogte.
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