Mannechie ®
De Mogelijkheden van Mannechie, ofwel: wat kan Mannechie allemaal vlot, vriendelijk en
vakkundig voor U doen?
Hieronder een beknopte lijst met de mogelijkheden van Mannechie:
Service voor U.

Bedrijfspanden
INTERIEUR
Binnen het pand verrichten wij de volgende werkzaamheden:

Houtwerk ramen en deuren
o
o
o
o
o
o
o

Het schilderen en onderhouden van de kozijnen.
Het repareren en bijwerken van kitwerk.
Het vervangen van kozijnen met enkel glas naar nieuwe kozijnen met dubbel glas
Het repareren en vervangen van rotte houten kozijnen of kozijndelen.
Het vervangen van glas en het repareren van kozijn, hang- en sluitwerk bij
Inbraakschade.
Het nastellen van deuren en ramen.
Het vervangen van sloten door SKG-sluitwerk.

Kitwerk
o
o

Afkitten van naden bij bijvoorbeeld de keuken of toilet.
Alle overige kitwerk bij kozijnen, deuren, ramen etc.

Plafonds
o
o

Plafond maken, verbouwen, vernieuwen of verlagen.
Alle TL verlichting controleren zoals nieuwe lampen waar nodig en schoonmaken van
de TL bakken. In kantoren en werkplaatsen. Wij voeren de gebruikte tl-buizen ook af
indien gewenst.

Meubilair
Nieuwe meubels
o

Maatwerk meubilair maken en plaatsen. Enkele voorbeelden:
a. Alle ontwerpen, alle materialen (hout, hpl, kunststof). Ook het ‘bijmaken’ van
meubels indien er in een huisstijl uitbreiding nodig is.
b. Balies, receptiemeubels vernieuwen, vervangen, uitbreiden…
c. Kantine: uitgiftemeubels, meubel voor de koffie-automaat, de Cup-a-Soupmachine etc…
d. Archiefkasten, opbergkasten met alle interieurs.
e. Vergader- en directietafels ‘custom built’: geheel in de gewenste stijl

o

Nieuwe keuken of pantry maken en plaatsen. Incl. loodgieterswerk en aansluitingen

o

Toilet (personeel, gasten.. etc.) vernieuwen of aanpassen (‘facelift’)

Bestaande meubels
o

Reparatie, renovatie en ‘facelift’ van bestaande meubels:
a.
b.
c.
d.

Opnieuw spuiten (vergadertafels etc.)
Repareren indien nodig
Herspuiten in alle kleuren of blanke lak
Vervanging van vloerbedekking

Vloeren
o

Vervanging van bestaande vloerbedekking en vernieuwing
a. Houten vloeren
b. Siergrind
c. Laminaat
d. Tapijt

Kortom: uw kantoor weer als nieuw…. Jong en fris naar tweeduizend-tien!

EXTERIEUR
Buiten het pand verrichten wij de volgende werkzaamheden:

Ramen en deuren
o
o
o

Schilderwerk.
Onderhoud aan de kozijnen.
Vervangen van glaslatten, delen van kozijnen of gehele kozijnen.

Hef- en roldeuren
o

Het schoonmaken van roldeuren, overheaddeuren en hefdeuren.

Gevels
o

Schoonmaak van systeemgevels (metalen ‘damwand’- en golfprofielen)

Woningen
INTERIEUR
Binnen uw appartement, huis of pand staat Mannechie® klaar voor de volgende
werkzaamheden:

Algemeen
Houtwerk ramen en deuren
o
o
o
o
o
o
o

Het schilderen en onderhouden van de kozijnen.
Het repareren en bijwerken van kitwerk.
Het vervangen van kozijnen met enkel glas naar nieuwe kozijnen met dubbel glas
Het repareren en vervangen van rotte houten kozijnen of kozijndelen.
Het vervangen van glas en het repareren van kozijn, hang- en sluitwerk bij
Inbraakschade.
Het nastellen van deuren en ramen.
Het vervangen van sloten door SKG-sluitwerk.

Voordeur
o
o
o

Het vervangen uw bestaande voordeur door een nieuwe voordeur, met alle hang- en
sluitwerk. Een nieuw gezicht voor uw huis…!
Het aanbrengen van bijzetslot of dievenklauwen
Het vervangen van enkel glas door dubbel glas.

Kitwerk
o
o

Afkitten van naden bij bijvoorbeeld de keuken of toilet.
Alle overige kitwerk bij kozijnen, deuren, ramen etc.

Vloeren
o

Laminaatvloeren leggen.

o Parketvloeren leggen.
o
o

Houten vloeren leggen.
Plinten maken en aanbrengen in alle stijlen
a. Standaard
b. Eigen ontwerp
c. Met verborgen kabelgoten en stopcontacten etc.

Radiatoromkastingen maken
o

Maken op maat van alle radiatoromkastingen
a. Incl. aanpassingen vensterbanken waar nodig
b. In elke stijl, volledig afgewerkt
c. Waar nodig met isolatie van de achtermuur voor energiebesparing

Vensterbanken
Wij vernieuwen en vervangen alle binnenvensterbanken, in elk gewenst materiaal. Eventueel
ook in combinatie met het ‘wegwerken’ van de radiator achter een mooie radiator-omkasting.

Lambriseringen maken en plaatsen
Wij maken alle lambriseringen voor alle kamers, kantoren op maat:
o
o
o
o
o

In kraaldelen
In panelen (elke stijl!)
Geheel passend, vooraf ingemeten
Met aanpassingen van electra indien nodig
Afgewerkt, geschilderd, gespoten…

Shutters
Opmeten en vervaardigen van houten shutters voor alle ruimtes
o
o
o

In elke gewenste afmeting
Alle kleuren
Volledig geplaatst en gemonteerd

Keukens
Bestaand
o
o
o
o

Facelift van uw huidige keuken: als u nieuwe deurtjes wilt of de deurtjes in een
andere kleur wilt laten spuiten.
Een nieuw aanrechtblad? Dat kan! In hpl, kunststof, corian, graniet, hout, Cesarstone,
rvs, granito… U mag het zeggen! Er zijn duizenden keuzes mogelijk.
Een kastje verbouwen of een vaatwasser plaatsen.
Een ander fornuis? Van gas naar inductie of electra…

Nieuwe keuken maken en plaatsen
o

o

Wij vervaardigen alle ‘custom built’ maatwerkkeukens in elke stijl. U kiest, wij
schetsen en ontwerpen waar nodig. Van tekening tot plaatsing alles in eigen hand.
Van eenvoudig tot superluxe. Van Oudhollands tot ultramodern. In alle materialen en
combinaties. Onze kookervaring garandeert bovendien een uitstekende ‘logistiek’ en
werkvolgorde in uw keuken
Indien gewenst met bijpassende eetkamertafel, bijpassende plinten, plafondlijsten….
Zodat een totaalsfeer ontstaat!

Overige meubels
o

Maatwerk meubilair maken en plaatsen.
a.
b.
c.
d.
e.

TV-kasten (plasma televisie)
Dressings en kledingkasten in slaapkamer
‘Home office’ werkmeubels op maat
Boekenwanden en ‘bibliotheken’ in elke stijl
Badkamermeubels: in alle stijlen: van maritiem tot en met… uw wens! Met alle
aansluitingen, spiegels, het plaatsen van nieuwe kranen etc.

Badkamers
o
o

Toilet vernieuwen of aanpassen.
Facelift badkamer
Nieuw badkamermeubel plaatsen
Bad renoveren
Nieuwe betegeling
Douchescherm plaatsen

Zolder
o
o

Zolder isoleren
Zolderkamer maken

Hang- en sluitwerk
Wij maken uw woning veiliger!
o
o
o

Klaviersloten door cilindersloten vervangen
Dievenklauwen plaatsen
Bijzetsloten plaatsen

Overige ruimtes
o
o

Geheel nieuwe kamers maken en inrichten.
Zie ook: kleine verbouwingen

EXTERIEUR
Buiten het pand verrichten wij de volgende werkzaamheden:
o
o
o

Schilderwerk.
Onderhoud aan de kozijnen.
Glasbewassing met de kozijnen erbij

Houten Luiken
o

Wij maken alle houten luiken in elke stijl
o Nieuw
o Als vervanging van bestaande luiken
o Met schilder- of spuitwerk in eigen huis
o Houten luiken repareren, kompleet kaalhalen
o Opnieuw schilderen of spuiten

Boeiboorden
o
o
o

Boeiboorden van dakgoten repareren
Of vervangen door onderhoudsarme materialen als trespa etc.
Met of zonder schilderwerk

Diverse werkzaamheden
o

Buitenverlichting plaatsen

Kleine verbouwingen
Wij kunnen in één hand kleine verbouwingen voor u realiseren. Daarbij letten wij er op ‘zo
weinig mogelijk stof te veroorzaken’…. En wij houden er rekening mee dat uw huis niet
‘helemaal ondersteboven’ moet…Zodat u niet hoeft terug te schrikken voor een verbouwing
of een nieuwe keuken plaatsen!
Werkzaamheden zoals:
o
o
o
o

Binnenmuren uitbreken.
Binnenmuren verplaatsen.
Binnenmuren plaatsen.
Plafond maken, verbouwen of verlagen.

Verbouwing van garage tot kamer of kantoor/werkkamer:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vervangen van garagepoort door ramen
Afwerking garagewanden en vloeren
Installatiewerk
Stoffering
Eventuele kantoorkasten op maat.
Verlichting

En: bijna al uw overige verbouw- en onderhoudswerkzaamheden….!

