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Koflex – Niet zomaar een installatiebedrijf
Rendement op zonnepanelen groter dan sparen bij de bank
Waarom u zou kiezen voor zonnepanelen? Simpel: u wekt zo uw eigen elektriciteit op en bespaart daarmee direct op de maandelijkse energierekening. De
terugverdientijd van de zonnepanelen varieert momenteel zo tussen de 5 en 8
jaar. Koflex rekent het graag duidelijk aan u voor. Transparantie, flexibiliteit en
betrouwbaarheid. Dat is nou Koflex.
Koflex is een uniek

een sterk adviserende functie. Daarnaast houdt

installatiebedrijf.

Koflex zich bezig met o.a. zonnepanelen, warm-

Begrippen als ‘

tepompen, centrale verwarmingsinstallaties,

besparen en duur-

vloerverwarming, gas installaties, waterinstalla-

zaamheid’ zijn hier

ties, rioleringswerkzaamheden, elektrotechnische

nu eens geen loze woorden. Integendeel. Zelfs

installaties, datanetwerken, verlichting en onder-

wanneer u vraagt om zonnepanelen, komt er

houd van zowel nieuwe als oude installaties.

altijd iemand bij u langs voor een eerlijk advies.
Het kan namelijk zijn dat er bij u in huis nog veel

Geen installatievraag is te klein of te groot voor

meer bespaard kan worden. Koflex denkt dan

Koflex. Er wordt uitsluitend gewerkt met goed

werkelijk met u mee. Misschien gebruikt u wel

opgeleide technici. Meer weten? Neem een kijkje

halogeenverlichting en kan Koflex u met een

op de website of maak een afspraak.

simpel rekensommetje laten zien dat u alleen

Romhof 35

al door voor LED verlichting te kiezen euro’s kan

9411 SB Beilen

besparen. Creatief en alternatief meedenken is

T:

een sterke kant van dit flexibele installatiebedrijf

M: info@koflex.nl

uit Beilen. Naast anders omgaan met verbruik,

W: www.koflex.nl

0593 – 540468

zijn er vanzelfsprekend andere manieren te
bedenken waarop u – zeker op termijn – kunt
besparen. De keuze voor vloerverwarming kan
een eyeopener zijn. Dankzij de lagere temperaturen bent u zowel milieu- als portemonneevriendelijk bezig. Daar zitten we op te wachten!
Koflex werd opgericht in 2002. Het bedrijf heeft

Op zoek naar een GSM,
HaPé Klus- en Montagebedrijf:
smartphone of tablet reparatie professioneel, nauwkeurig en veelzijdig
service in Assen en omstreken? HiPro Solutions repareert bijna alles
GSM Reparatie ASSEN gelooft in service in een klantvriendelijke omgeving.
De reparatie van bijvoorbeeld een smartphone of tablet is kostbaar. Hoe
prettig is het dan dat het probleem snel en vakkundig kan worden verholpen
tegen een betaalbare prijs.
We maken uitsluitend gebruik

Waar veel mensen niet bij stil staan, is het negatieve effect dat het aanhoudende koude natte weer heeft op het hang- en sluitwerk. U kunt HaPé
Klus- en montagebedrijf inschakelen voor het broodnodige onderhoud
van alle sloten en scharnieren, ook van uw schuifpui. Hierdoor wordt de
levensduur van uw hang- en sluitwerk verlengd en daarmee bent u flink
kostenbesparend bezig.

van originele onderdelen.
Het kan altijd goedkoper, bijvoorbeeld op de

Eigenaar André Prins begon in oktober 2010 met

zwarte markt, maar het blijft zeer specialis-

HaPé Klus- en Montagebedrijf. De veelzijdige

tisch werk. Voor elke reparatie ben je bij GSM

vakman is zo’n beetje van alle markten thuis

Reparatie Assen aan het juiste adres.

en staat bekend om zijn nauwkeurige manier
van werken en zijn snelle service. Specialiteiten

Ook voor de reparatie van je smartphone geldt;

van dit sympathieke eenmansbedrijf zijn:

goedkoop is duurkoop!

Traprenovaties, het afhangen van deuren en
ramen, het repareren van kozijnen, het leggen of

Klanten kunnen onder het genot van heerlijk

vervangen van laminaat en hang- en sluitwerk.

kopje koffie gebruik maken van gratis Wi-Fi en
dus eventueel doorwerken

Ook als u op zolder een extra kamer wilt realise-

terwijl hun smartphone of

ren kunt u deze alleskunner inschakelen. Nu het

tablet wordt gerepareerd.

voorjaar er aankomt, staat uw hoofd wellicht
naar een heerlijke tuin. Het is dus wellicht de

GSM Reparatie Assen

hoogste tijd om schuttingen of een tuinhuisje te

bevind zich aan de A.H.G.

laten plaatsen.

Fokkerstraat 18k in Assen
en voor de deur kan er
gratis geparkeerd worden.

Meer weten? Laat u vrijblijvend informeren!
W: www.hape-klusenmontage.nl
T:

www.gsmreparatieassen.nl

0528 – 276834

M: 06 – 40108033
E:

info@hape-klusenmontage.nl

