MAATWERK IN METAAL
CONSTRUCTIE

Een geslepen design
Onder de noemer “Maatwerk in metaal” ontwerpen en
realiseren wij bij Saman Groep design producten in metaal.
Hierbij moet u denken aan (tuin)tafels, trappen, hekwerken,
kunstobjecten en een diversiteit aan maatwerk voor
interieur en exterieur. Onze flexibele en veelzijdige
organisatie maakt het mogelijk om op basis van uw of ons
ontwerp een designproduct te realiseren.
Naast onze eigen producten, realiseren wij ook
klantspecifieke ideeën en ontwerpen. Vakmanschap,
flexibiliteit en kennis zijn de kenmerken van onze
organisatie. Door roestvrij staal, cortenstaal, aluminium en
staal te combineren met materialen als hout, glas of
natuursteen ontstaat een schitterend resultaat.

I N STALLAT I E
E LE K T RA
C ON ST RU C T I E
D U U R Z A M E E N E RGI E
SERV I C E E N ON D E RHOU D
E N E RGI Q

MAATWERK IN METAAL
CONSTRUCTIE

Onze opdrachtgevers hebben verschillende ideeën en wensen. Of het nu die schitterende
roestvrijstalen tuinbank is met teakhouten zitting of een cortenstalen bloembak met een
verouderde uitstraling. Uw exclusieve ontwerp kan werkelijkheid worden. Heeft u zo’n
droom? Neemt u dan eens contact op met één van de adviseurs van Saman Constructie.
Zij adviseren u graag bij uw ontwerp en zijn in staat om van uw ontwerp een exclusief
exemplaat te maken.

Materiaalkeuze
Marktsegmenten
Door diverse materialen te combineren ont- Met “maatwerk in metaal” ontwerpen en prostaat de juiste uitstraling van het product dat duceren wij op basis van uw specificaties
u voor ogen heeft. Met onze kennis en erva- diverse producten. Onze klanten bevinden
ring realiseren wij producten in staal, roest- zich in diverse marktsegmenten, van zakelijk
vrij staal, cortenstaal en aluminim. Het com- (overheid en dienstverlening, hoveniers en
bineren van uw rvs product met natuursteen, kunstenaars) tot particulier.
glas of hout geeft een schitterend resultaat.
Graag ontzorgen wij u en dragen zorg voor Wilt u meer informatie?
het gehele eindproduct bestaande uit de U kunt gerust contact met ons opnemen via
verschillende materialen.
0111-412 647. Onze adviseurs staan u graag
te woord en denken met u mee om samen
“The finishing touch”
uw wensen te realiseren. Of neem een kijkje
Elk product verdient een perfecte afwerking. op onze website www.samangroep.nl.
De afwerking geeft het product de uitstraling
die het verdient. Saman Constructie kan de
afwerking of nabehandeling van alle toe te
passen materialen voor u verzorgen. Hierbij kunt u denken aan thermisch verzinken,
poedercoaten, stralen, beitsen en nog vele
andere behandelingen. Door nauwe contacten met diverse specialisten verzorgen wij
ook de levering van materialen als natuursteen, hout of glas en nemen u daardoor de
zorg uit handen.
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