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Laat uw schilderwerkzaamheden over aan
onze vakmensen en geniet van een
aantrekkelijke winterkorting!
Wanneer wij uw binnenschilderwerkzaamheden mogen uitvoeren van
december tot april, dan kunnen wij u een aantrekkelijke winterkorting bieden.
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar tel. 071 36 193 50 of
info@admiraalschilders.nl. Wij bekijken graag met u de mogelijkheden.
Totaal vastgoed onderhoud
Admiraal Schilders is een allround onderhoudsbedrijf. Binnenen buitenschilderwerk, glaswerk, wandafwerking, vloerafwerking,
raamdecoratie, spuitwerk, aan- en verbouw; van voordeur tot dak
en alles wat daar tussen zit, kan Admiraal Schilders voor u
verzorgen.
En dat is precies het grote ontzorgvoordeel van Admiraal Schilders.
Eén aanspreekpunt voor alle onderhoudswerkzaamheden en alle
specialismen onder één dak.
Natuurlijk gaan wij graag meteen aan de slag, maar we willen eerst
denken en dan doen. Onze vakmensen controleren vooraf de staat
van uw vastgoed alvorens we aan het werk gaan. Zo voorkomt u
bijvoorbeeld dat houtrot over het hoofd gezien wordt en uw pas
geschilderde kozijnen alsnog vervangen moeten worden.
Een gedegen advies staat bij ons aan de basis van alle werkzaamheden. Uw wensen en ons advies, dan pas aan het werk!

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte!
Tel. 071 - 36 193 50
E-mail: info@admiraalschilders.nl
Of kom langs in onze showroom:
Herenweg 35 - 2201 GA - Noordwijk
www.admiraalschilders.nl
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Zoveel meer dan alleen schilderwerk!
Wandafwerking

Op het gebied van wandafwerking zijn de mogelijkheden eindeloos:
behang, stucwerk of toch de wand spuiten? Behangen is en blijft
een vak apart, maar onze mensen hebben er al aardig wat
kilometers op zitten. In alle denkbare uitvoeringen, met diverse
designs en in de nieuwste kleuren.

Glaswerk

Admiraal is specialist op glasgebied. Wij staan klaar voor uw
glasreparaties, maar ook voor een betere isolatie bieden wij de
juiste expertise en producten. Aan keuze geen gebrek: enkel- of
dubbel glas, gelaagd- of gekleurd glas, spiegels en figuurglas,
brandvertragend glas en zelfs zelfreinigend bio-clean glas.

Vloerafwerking

Een vloer draagt bij aan een mooie ruimte en onze vakmensen
kunnen u adviseren over de talloze mogelijkheden. Admiraal
beschikt over een grote collectie vloerbedekkingen, zowel zachte
als harde uitvoeringen voor de particuliere en zakelijke markt.

Raamdecoratie

Raamdecoratie maakt een ruimte af en geeft sfeer.
Admiraal beschikt over een grote collectie raamdecoratie voor
binnen, waaronder gordijnen, horizontale en verticale jaloezieën,
rolgordijnen, folies en dergelijke. Uiteraard kunnen onze adviseurs
u voorbeelden laten zien van alle mogelijke producten.

Spuitwerk
Admiraal verzorgt spuitwerk op plafonds en wanden in elke
mogelijke kleur en structuur. Zelfs meerkleurenverf is mogelijk.
Ook het spuiten van bijvoorbeeld radiatoren, kasten en deuren is
geen probleem. Dit voeren wij uit in onze spuiterij of op locatie.
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Aan- en verbouw
Admiraal beschikt ook over een bouwkundige afdeling, voor al
uw aan- en verbouwplannen. Wij kunnen zorgen voor herstel van
geveltimmerwerk, leveren en plaatsen nieuwe gevelelementen en
renoveren bestaande gevels. Ook verzorgen wij erkers en serres.

