


WIE ZIJN WIJ?

Emkon Emmen bv is opgericht in 1978 als specialist in productie, montage en onderhoud van aluminium, 
kunststof, houten en stalen kozijnen voor de zakelijke markt. Door de jaren heen is het productenaanbod 
gestaag uitgebreid met het restylen van panden. Daarnaast is in 2005 Emkon Glasconstructies bv ontstaan 
en heeft Lupekon bv in 2010 het assortiment aangevuld met serres, veranda’s, carports en kozijnen voor 
de particuliere markt. Op deze manier leveren wij voor iedere partij gevelconstructies en glasconstructies 
op maat! Wij doen alles zoveel mogelijk in eigen beheer, van montage, reparatie, inspectie tot en met 
vergunningaanvraag en onderhoud. Alleen op die manier kunnen wij u een hoogwaardig, veilig en duurzaam 
product garanderen volgens de normen van ons VMRG-keurmerk. 

Emkon  Emmen 
Bent u aannemer, projectontwikkelaar of anders werkzaam in de bouw? Dan kunt u bij Emkon terecht voor 
aluminium, kunststof, houten en stalen kozijnen, onderhoud & service. Wij streven naar langdurige relaties 
en denken daarom graag mee in oplossingen. Bijvoorbeeld als het gaat om geluidswering, zonwering, 
brandwering of veiligheidsaspecten.  

Lupekon 
Lupekon is een jong en dynamisch bedrijf met vakkundig personeel. Lupekon is de “totaalbouwer” van 
serres, veranda’s, carports, aluminium- en kunststofkozijnen voor de particuliere markt. Alle aluminium 
producten worden door Lupekon geproduceerd in eigen fabriek te Emmen. 

Emkon Glasconstructies 
Bent u een particulier, aannemer of anders werkzaam in de bouw? Dan kunt u bij Emkon Glasconstructies 
terecht voor alles op het gebied van glas. Dit kan uiteenlopen van een douchewand tot een complete 
glasgevel. Voor Emkon glasconstructies is niets teveel. Wij streven naar kwaliteit en denken graag me u 
mee. Voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van glasproducten bent u bij ons aan het juiste adres.



ALUMINIUM KOZIJNEN

BEWEGINGSCENTRUM RESET BURGUM

HOGE DER A GRONINGEN

BRANDWEERKAZERNE EMMEN



KUNSTSTOF KOZIJNEN

NIEUWBOUWWONING ODOORN

KUNSTSTOF VOORDEUR WONING

NIEUWBOUWWONING ZUIDLAREN



STALEN KOZIJNEN

VERPLEEGHUIS DE HORST EMMEN

STENDEN COLLEGE EMMEN

PARKEERGARAGE DUO GRONINGEN



HOUTEN KOZIJNEN

Emkon Emmen is tevens leverancier van gemodificeerd hout bedoeld voor gevelbekleding en kozijnen. Alle 
voordelen en eigenschappen op een rij:

 ▪ Oogt bijzonder mooi
 ▪ Gecoat en Ongecoat verkrijgbaar
 ▪ Milieuvriendelijk verduurzaamd
 ▪ Duurzaamsklasse II / I
 ▪ Minder “werking” / vormvast
 ▪ Zeer gunstige prijs-kwaliteit verhouding
 ▪ Komo productcertificaat (nr. 32964)
 ▪ Eenvoudig te verwerken
 ▪ 10 jaar garantie volgens garantievoorwaarden
 ▪ Hout uit PEFC-gecertificeerde bossen
 ▪ Geen chemische toevoegingen
 ▪ Kwalitatief minimaal gelijkwaardig aan alternatieven



ONDERHOUD & SERVICE

Voor onderhoud en service op het gebied van ramen, deuren, schuifpuien en gevels bent u bij Emkon Emmen 
bv op de juiste plek! Emkon Emmen bv werkt uitsluitend met allround en gekwalificeerde medewerkers 
zodat geen storing of reparatie ons onbekend is. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met ons zodat we uw mogelijkheden 
kunnen bespreken. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0591 - 62 62 62 of u kunt een afspraak maken 
via onderhoud@emkon.nl.

* Kijk op www.emkon.nl voor de voorwaarden

 ▪ Emkon communiceert waar nodig  rechtstreeks met  
 bewoners/klanten
 ▪ Wij maken direct telefonisch een afspraak
 ▪ Bij Emkon kiest u voor onderhoud op maat. U kiest  

 dus zelf de diensten!

 ▪ Regelmatig onderhoud behoud een optimale conditie  
 van uw product
 ▪ Onderhoud bespaart u op de langere termijn veel  

 kosten
 ▪ Door preventief onderhoud behoudt u de garantie*  

 op het product

 ▪ U ontvangt een onderhoudsverslag bij elk onderhoud 
 ▪ Wij controleren de veiligheidsvoorzieningen 
 ▪ Wij leveren waar nodig 24-uurs service



SERRES

Een serre is een woonruimte die 
het leef- en woongenot van uw 
woning vergroot. Onze serres 
worden opgebouwd uit thermisch 
onderbroken aluminium profielen 
die een excellente isolatie 
waarborgen.

Een veranda beschermt u voor de 
Nederlandse weersgrillen en is 
een prachtige overgang tussen uw 
woning en tuin. Tevens verlengt 
een Lupekon veranda de zomer 
tot ver in het najaar. Een veranda 
van Lupekon kan op elke gewenste 
maat geproduceerd worden.

VERANDA’S



CARPORTS

Lupekon levert en produceert 
kunststof en aluminium kozijnen 
voor zowel nieuwbouw als 
renovatie. Aluminium kozijnen 
worden samengesteld uit 
thermisch onderbroken aluminium 
profielen van het merk Blyweert.De 
kunststofkozijnen zijn van worden 
samengesteld uit kunststofprofielen 
van het merk Profialis.

Carports van Lupekon zijn uitermate 
geschikt voor de bescherming van 
uw auto. De carports van Lupekon 
worden op maat gemaakt van 
aluminium in iedere gewenste vorm 
en maat.

KOZIJNEN



GLASCONSTRUCTIES

Emkon Glasconstructies denkt met u mee, om samen een passende oplossing te 
vinden op uw vragen. Platte organisatie, korte lijnen en persoonlijke aandacht voor de 
klant.

Dankzij rechtstreeks inkopen bij de fabrieken, kunnen wij u een scherpe prijs bieden. 
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, daarom werken wij uitsluitend met 
gerenomeerde toeleveranciers.

Veiligheid staat bij ons voorop, bij zowel onze producten als onze werkwijze. Al onze 
producten voldoen aan de CE normen en zijn volgens de laatste NEN normen berekend. 
U als opdrachtgever, hoeft zich dus nooit zorgen te maken over de veiligheidvan onze 
glasproducten en constructies. Tevens zijn wij VCA gecertificeerd.

Aannemers, architecten, bedrijven en particulieren mogen wij tot onze klanten rekenen.
Dankzij ons grote assortiment kunnen wij elke markt bedienen en elk glasproduct 
leveren.

Deuren, wanden, badkamer glas, keukenwanden, gevels, vitrines, luifels, balustrades, 
balkonafschermingen, vouw-draai wanden, vloeren, trappen, profielglas, meubels, 
zeefdruk, color glas, glasprint, automatische glazen schuifdeuren.

Waarom

Prijzen

Veiligheid

Klanten

Assortiment

UTOPOLIS EMMEN

Gelaagde glazen buitengevel, profielloos,
incl. glazen stabilisatievinnen.
Structureel verlijmd.

 ▪ Gelaagd glas, 16 mm dik
 ▪ Vinnen gelaagd glas, 30 mm dik

THE STING EMMEN

Structureel verlijmd isolatieglas, doorvalveilig.
Glas gemonteerd d.m.v. RVS rozetten en spiders 
aan stalen kolommen, profielloos systeem.

 ▪ Buitenruit 8 mm, gehard
 ▪ Binnenruit 16 mm, gelaagd / gehard
 ▪ Incl. gaten en bussenin de iso. ruit



GLASCONSTRUCTIES

PARTICULIERE WONING

Glazen werkbladen (krasvast), glazen achter-
wanden, alle RAL kleuren mogelijk

 ▪ Krasvast glas,  12 mm
 ▪ Onderzijde in RAL-kleur

PARTICULIERE WONING

Glazen deuren in elke vorm, veel bedien-
ingsmogelijkheden, grote keuze in beslag,                                   
groot toepassingsgebied

 ▪ Blank gehard glas, 10 mm
 ▪ Inclusief Dorma-beslag

AMOLF AMSTERDAM

60 glazen kolommen, structureel verlijmd aan 
stalen frames

 ▪ Gelaagd glas met 2 kleuren vanceva folie

SLAG OM ALMELO TE ALMELO

68 meter glazen wanden, 11 stuks glazen 
deuren

 ▪ Blank gehard glas, 10 mm
 ▪ Beslag deuren: Dorma

SCHIPHOL

2000 m2 glazen wanden

Emkon Glasconstructies is een handelsnaam van Glas-IDee bv



Glas-IDee bv

Handelsweg 3b
7826 TC Emmen
glas@emkon.nl

0591 - 66 88 04

Emkon Emmen bv

Handelsweg 10
7826 TC Emmen
info@emkon.nl

0591 - 62 62 62

Lupekon bv

Handelsweg 3b
7826 TC Emmen
info@lupekon.nl

0591 - 66 88 00


