
kunststof-, aluminium- en houten kozijnen, ramen en deuren



Wat kan SAMA Service en 
 Onderhoud voor u doen?
U kunt bij ons terecht voor reparatie en 
onderhoud van kunststof, aluminium en 
houten ramen, deuren en kozijnen van alle 
merken. Dan moet u denken aan: reparatie 
of vervanging van hang- en sluitwerk, het 
weer gangbaar maken van draaidelen, 
stelwerkzaamheden, het verhelpen van 
tochtproblemen en/of lekkage, vervanging 
van rubberen afdichtingen, aanpassing aan de 
eisen van het SKG-politiekeurmerk enz.

Voor wie werkt SAMA Service en 
Onderhoud?
Onze klanten vindt u onder verenigingen van 
eigenaren, woningcorporaties, particuliere 
huiseigenaren, maar ook eigenaren van 
bedrijfspanden, schoolcomplexen enz. Een heel 
diverse doelgroep met heel uiteenlopende 
vragen of problemen. Maar wat er ook aan de 
hand is, ons team gaat met veel plezier voor u 
op zoek naar een oplossing. 

SAMA Service en Onderhoud is 
gespecialiseerd in:
Draaikiepramen
Hang- en sluitwerk met een draaikiepsysteem 
vind je tegenwoordig overal; niet alleen in 
kunststof, maar ook in houten en aluminium 
ramen en deuren. Draaikiep is gewoon de stan-
daard, een stukje techniek dat onderhouden 
en soms ook gerepareerd moet worden. Heeft 
u een probleem met uw draaikiepraam? Neem 
contact op met SAMA Service en Onderhoud: 
wij draaien onze handen hier niet voor om! 

‘Nee’ verkopen doen we 
niet en ‘problemen’ zien 

we als een uitdaging.



Meerpuntssluitingen van deuren
Ook in de kozijnenbranche staan inbraakpre-
ventie en energiebesparing hoog op de agenda. 
Vandaar de opkomst van het meerpunts-deurslot. 
Meerpuntssluitingen sluiten beter af en zijn  beter 
beschermd tegen weersinvloeden en inbraak, 
maar daarmee worden ze ook complexer. Moeten 
ze onverhoopt worden vervangen of gerepareerd, 
dan komt er een hoop bij kijken. Bij SAMA hebben 
we ruime ervaring met meerpuntssluitingen en 
vele typen sloten op voorraad. U komt bij ons niet 
snel voor een dichte deur te staan!

Rubberen afdichtingen van gevelelementen 
Bij oudere type gevelelementen moeten soms 
de rubberen afdichtingen worden vervangen. 
Ook al zijn er vele soorten verkrijgbaar, toch zijn 
die afdichtingen voor oudere gevelelementen 
niet altijd meer te krijgen. Dan zorgen we bij 
SAMA Service en Onderhoud dat ze speciaal 
voor u op maat worden gemaakt. En tegen een 
zeer redelijk tarief.

Vervanging van draaiende kunststofdelen
Schade aan draaiende delen van een kunst-
stof kozijn kan een probleem zijn: de delen die 
tegenwoordig op de markt zijn kunnen namelijk 
niet voor oudere kunststof kozijnen worden 
gebruikt. Heeft u schade aan draaiende delen, 
bijvoorbeeld na een inbraak, dan moet er soms 
een heel nieuw kozijn worden gemonteerd 
en dat brengt onnodig kosten met zich mee. 
Bij SAMA doen we het anders. Wij hebben een 
aluminium adapterprofiel ontwikkeld waarmee 
we in elk merk oud kozijn een nieuw type  
draaideel kunnen monteren.
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Vervangen van glaselementen
Enkel glas in kunststof kozijnen vervangen door 
HR++-glas? Vind dan maar eens de juiste glaslat. 
Soms lukt dat, maar vooral bij oudere type 
gevelelementen wordt het vaak een vergeefse 
zoektocht. Ook hiervoor heeft SAMA een 
aluminium adapterprofiel en een bijbehorende 
glaslat ontwikkeld.

Vragen?
Neemt u gerust contact met ons op. 
Een gesprek of bezoek op locatie behoort 
altijd tot de mogelijkheden en is natuurlijk 
geheel vrijblijvend. Wij zien u graag komen 
bij SAMA Service & Onderhoud.

Kortom: voor elk 
kozijn heeft SAMA een 

oplossing.


