Waarom zijn we; Natuurlijk & Anders?
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Omdat u – onze klant – Natuurlijk en ook anders denkt.

We hechten heel veel belang aan ecologisch verantwoorde producten.
Daarom bieden we onze klanten ecologisch ontworpen-, duurzame-, natuurlijke-, kwalitatief hoogstaande-, fijn
aanvoelende-,en perfect functioneerde producten
Producten met een echte filosofie, dewelke voldoen aan uw verwachtingen en rekening houden met het
milieu.
Daarom zijn we de specialist voor ramen in hout of hout-aluminium ,maar ook in deuren.
Onze klanten hechten ook veel belang aan grote ramen, om zo te kunnen genieten van een panoramisch
uitzicht.
Deze ramen hebben een aangenaam mooi en fijn aanvoelend oppervlak, zodat deze passen in elke woning
en een gezellige sfeer uitstralen.
Deze energetisch Top presterende ramen kunnen in elk project aanbevolen worden, zowel voor nieuwbouw,
renovatie, zelfs tot nul energiewoningen.
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Omdat wij uitsluitend regionaal gekapt hout gebruiken.

Ons hout komt uit Duitse ecologisch beheerde bossen, uit de regio Beieren en niet uit wildkap of uit tropische
wouden of uit de Siberische Taiga.
Duurzame hout beheer;
Daar ons hout uit de regio komt en er dadelijk verwerkt wordt, kunnen we de CO² uitstoot laag houden en is
onze ecologische voetafdruk ook minimaal.
Tevens is al het hout voorzien van het PEFC label.
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Omdat we uitsluitend gerecycleerd aluminium gebruiken.

De Alu profielen voor onze Hout-alu ramen worden op een duurzame en verantwoorde manier geproduceerd
uit gerecycleerd Aluminium.
Hierdoor belasten we de natuur minder en beperken de uitstoot.
Gerecycleerd Alu is prima geschikt om zonder kwaliteitsverlies hergebruikt te kunnen worden.
Op deze dikwandige ALU schalen brengen we met de hoogste precisie een kwalitatief hoogstaande
poederlak aan, waardoor de onderhoudskosten voor uw ramen bijna verwaarloosbaar zijn.
Onze ecologisch gerecycleerd en behandeld alu, vormt alzo het schild tegen weer en wind voor uw raam.
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Doepfner is reeds meer dan 100 jaar bezig met duurzaam ondernemen.

Alles begon in de kleine schrijnwerkerij van overgrootvader en is nu uitgegroeid tot een onderneming van
meer dan 80 mensen.
Ondanks dit succes is onze onderneming nog steeds een familiebedrijf waar nog steeds de ecologisch
verantwoorde producten en productie op eerste plaats staan.
Doepfner staat voor ecologische en natuurlijk producten.
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