
Sanoco, 
solide partner in bouwbeslag

Iedere belofte vraagt om bewijs… Als wij het voor u ‘mak-

kelijk maken’, leveren we daarbij ook de bewijsvoering. Die 

ligt niet alleen in onze enorme voorraad producten waar-

uit u kunt putten, maar ook in onze experts die u met 

raad en daad terzijde staan, en in ons innovatief vermogen 

waarmee we de juiste (maatwerk)oplossingen aanreiken. 

Bovendien worden bij Sanoco de producten per confi gu-

ratie en set verpakt. Wel zo makkelijk voor het afmon-

teren, omdat per raam of deur een complete set inclu-

sief bevestigingsmaterialen hapklaar in een pakket voor 

de monteur aangeleverd wordt. Dat scheelt (zoek)tijd en 

levert u extra voordeel op. Uw succes is ons succes. Dat 

werkt wel zo makkelijk.  

Maakt u het zich ook makkelijk? Onze adviseurs staan 

klaar om u persoonlijk te woord te staan.  

Gemak dient de klant

Sanoco bouwbeslag bv

Nieuwhuisweg 3

5804 AN Venray

The Netherlands

T  +31 (0)478 519 770

F  +31 (0)478 519 775

E sanoco@sanoco.com

I www.sanoco.com
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Bij Sanoco krijgt iedere klant een ridderlijke behandeling. 

Want een goede relatie scharniert op samenwerking, 

meedenken en bruikbare oplossingen aandragen. 

Bij bouwbeslag is ervaring hét kenmerk van de expert. 

Op het ‘schild van verdienste’ van Sanoco bouwbeslag 

staat ruim 30 jaar vakkennis en vakkundigheid. Dat merkt 

u aan onze gedegen adviezen, hoffelijke service en na-

tuurlijk aan ons assortiment. Ons assortiment telt meer 

dan 25.000 producten: van hang- en sluitwerk, raam- en 

deurbeslag, tot montagemiddelen en aanverwante pro-

ducten. Voor iedere gevelbouwer en fabrikant van me-

talen ramen of deuren die een oplossing zoekt voor het 

bouwbeslag. Door onze omvangrijke magazijnvoorraden 

en snelle leveringen af fabriek, garanderen wij de snelste

levering. Wij leveren uw bestellingen gebruiksklaar aan 

zodat u direct aan de slag kunt. Ook de administratieve 

afwikkeling van uw order sluit naadloos aan op uw eigen 

systeem. Zo maakt u er het werk makkelijk mee, van mega-

project tot kleine klus. U gaat ieder project goed beslagen 

te lijf! 

Een goede relatie scharniert op samenwerking, meeden-

ken en bruikbare oplossingen aandragen. Dat weten we, 

dus zó doen we het. U moet kunnen bouwen en vertrou-

wen op onze producten en diensten. Daarom leveren we 

de kwaliteit waarmee u het beste resultaat bereikt. Sa-

Compleet! Dat is het assortiment producten en diensten 

van Sanoco bouwbeslag in één woord. We leveren Europe-

se kwaliteitsfabrikaten, zoals: Notter, Strenger, Hautau, Se-

curistyle, Ferralux, Savio, Schüring, Wilka, Führ, KFV, Sewosy, 

Kaba, GTV, FSB, KWS, Hewi, D-line, Randi, Ogro, Limburgia, 

Eco-Schülte, Dorma, Geze, Renz en Otto-Chemie. Altijd 

een gouden greep uit dé topmerken! Ons huismerk Sanoco 

omvat een compleet deurkrukkenprogramma, gecertifi -

ceerde doorvalbeveiligingen, beveiligingsproducten voor 

SKG en Politiekeurmerk Veilig Wonen en vouwwandbeslag. 

Deze producten zijn toepasbaar in bijna alle typen profi elen 

van staal of aluminium en garanderen optimale veiligheid.

Daarnaast zijn we ontwikkelaar én producent van innova-

tieve, eigen producten voor de projectbouw. Leg een uit-

Om met goede oplossingen te komen, moet een organisa-

tie innovatief en fl exibel zijn. Wij beschikken over de juiste 

competenties en onze gedrevenheid komt voort uit de 

wens het maximale resultaat voor de klant te behalen. 

Voor u dus! 

Sanoco bedenkt oplossingen voor projecten van ieder 

formaat. Wij laten zien wat we waard zijn als sparringpart-

ner bij gevelbouwers van complexe grootschalige projec-

ten. Onze expertise met deze projecten komt hierbij

volop tot zijn recht. Wij bedienen met evenveel toe-

wijding ook de ramen- en deurenfabrikant of installa-

teur tijdens het dagelijkse werk. In elke schakel van ons 

bedrijfsproces staat het leveren van extra waarde voor de 

klant centraal. Onze gestroomlijnde backoffi ce laat geen 

steken vallen. Bovendien verkennen we voortdurend de 

markt, zodat we altijd van de laatste ontwikkelingen op de 

hoogte zijn. Van advies tot en met levering kunt u vertrou-

wen op kwaliteit, toewijding en op de best passende op-

lossing voor het project waaraan u werkt. Sanoco maakt 

het makkelijk.

Goed beslagen uw project te lijf
Oplossend vermogen

Producten en diensten

noco staat als gespecialiseerd - onafhankelijk - familie-

bedrijf in de internationale bouwbeslagmarkt. Wij staan 

dicht bij onze klanten, die we vanuit onze vestiging in 

Venray bedienen. Ons mobiele team is voor u beschik-

baar, waar u maar wilt en altijd op het moment dat u het 

wenst. Onze website www.sanoco.com maakt ons én 

ons assortiment 24/7 bereikbaar. Sanoco maakt het nog 

makkelijker door de uitgebreide catalogus waar u helder en 

overzichtelijk meer dan 25.000 artikelen ziet gerangschikt. 

Zowel alle gegevens zoals netto prijzen, orderstatus en 

voorraad informatie, als extra technische informatie, 

Autocad tekeningen en certifi caten zijn beschikbaar. 

U kunt de catalogus aanvragen per mail of telefoon.

Informatiegemak in optima forma is voor producenten 

van ramen en deuren het Orgadata systeem. Nog mak-

kelijker dus voor u, wanneer u gebruik maakt van dit sys-

teem. Alle producten van Sanoco kunt u in dit systeem 

terugvinden. In combinatie met de conditielijst heeft u 

de perfecte aansluiting met de Sanoco website en 

catalogus.

Sanoco maakt het makkelijk.

daging bij ons neer en we komen met een sublieme oplos-

sing! Of we leveren op specifi catie als u de oplossing zelf 

al hebt bedacht. U krijgt up-to-date advies bij de ontwik-

keling en samenstelling van uw product. Samen maken we 

uw product af, tot in de puntjes verzorgd. Laat ons daarom 

uw sparringpartner zijn. Maak gebruik van de expertise die 

u van een specialist mag verwachten! Onze drijfveer is 

helder: wij zijn pas tevreden als u het bent. Daarom heb-

ben we rasechte meedenkers in dienst op onze verkoop-

afdeling en op onze binnendienst. Doeners met verstand 

van zaken. Sanoco heeft de kortste lijnen tussen vraag en 

antwoord, de kortste lijnen tussen probleem en oplossing. 

De kortste lijnen naar gemak! 

Sanoco maakt het makkelijk.
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