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Govers Sierhekwerk

Sieraad
voor woning,
privacy voor bewonerS
“Wij maken graag bijzondere poorten. Sieraden voor de Woning. van klaSSieke 

SierhekWerken tot moderne en Strakke poorten. afgeStemd op de WenS van de beWonerS 

en klanten. door goed te luiSteren naar de klant en naar de geluiden in de markt, voelen 

Wij goed aan Wat er Speelt en proberen Wij de trend te zetten in plaatS van te volgen.”

jean paul govers, samen met zijn broer 

gerwin aan het roer van het inmiddels 

40-jarige familiebedrijf uit budel, merkte 

al enige tijd dat de vraag naar de 

klassieke sierhekwerken minder werd. 

Govers sierhekwerk
't inne 32, 6021 da budel,

tel: 0495-494453

info@goverssierhekwerk.nl

www.goverssierhekwerk.nl

“Het reSultaat? een 
mooi geHeel tuSSen de 
garagepoort en Het overige 
Hekwerk. excluSief en 
volledig op maat gemaakt”

“We maken ze natuurlijk nog wel, maar 

tijdens gesprekken met klanten kwam 

steeds vaker het begrip privacy naar 

voren. natuurlijk, de poort moet mooi en 

een duidelijke toevoeging voor de woning 

zijn, maar ook zorgen voor beslotenheid. 

op deze steeds meer voorkomende wens 

hebben wij ingespeeld door zogenaamde 

shutterpoorten te ontwikkelen. Strak, 

modern en we kunnen ze geheel 

vormgeven naar de wensen van de klant. 

ook wat betreft materiaalkeuze zijn 

we erg flexibel. het resultaat van deze 

poorten is dat de bewoners ongedwongen 

en zonder zorgen achter de poort kunnen 

verblijven, want de privacy is geboden.”

een fraai Geheel
maar ook met de ontwikkeling van 

een ander soort poort laat govers 

Sierhekwerk zien in te spelen op de 

huidige wensen van de klant. jean paul: 

“bij een regionaal bedrijf gespecialiseerd 

in bedrijfs- en garagepoorten, kregen ze 

steeds vaker de vraag of zij de eveneens 

gewenste tuinpoort niet in dezelfde stijl 

en van hetzelfde materiaal uit konden 

voeren als de garagepoort. maar omdat 

dat een duidelijk andere discipline is, 

konden ze niet aan deze vraag voldoen. 

uiteindelijk zijn we samen met dit bedrijf 

om tafel gaan zitten om een poort te 

ontwikkelen die kwalitatief goed is en 

aan de gestelde vraag voldoet. het 

resultaat? een mooi geheel tussen de 

garagepoort en het overige hekwerk. 

exclusief en volledig op maat gemaakt. 

en geheel in de stijl van ons bedrijf zijn 

ook deze poorten een sieraad voor de 

woning en kunnen de bewoners in stijl 

genieten van de geboden privacy.”


