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Exclusief
Zonwering

er Gehlen vertelt hoe het allemaal begonnen is: ‘Ik ben 
eerst elf jaar in dienst geweest bij NIBM van mijn broer 
Hen Gehlen, een bedrijf in bouwkranen en heftrucks, 
de laatste twee jaar in Saoedi-Arabië. In 1981 heb 

ik samen met mijn broer John het bedrijf Gehlen Zonwering 
opgericht. We zijn destijds kleinschalig begonnen, thuis in de 
garage. Vervolgens kregen we ons eerste bedrijfspand in Born. Nu 
is Gehlen Zonwering alweer vijfentwintig jaar gehuisvest aan het 
Fischerpad 101 in Sittard. We hebben in de afgelopen vijfendertig 
jaar een gestage groei doorgemaakt. Circa twintig jaar geleden 
werd Boels Kanteldeuren in Sittard overgenomen, sindsdien voeren 
we ook garagedeuren. Afgelopen jaar is het bedrijf uitgebreid met 
een nieuw bedrijfspand, voorheen Kontinu Bedrijfsformulieren, aan 
het Fischerpad 103 in Sittard, waar we onze klanten ontzorgen met 
service en onderhoud.

SERVICE EN ONDERHOUD
Sinds enkele jaren legt Gehlen Zonwering vooral voor zakelijke 
klanten maar ook voor particulieren sterk de nadruk op goede service 
en onderhoud van de zonweringproducten. Gaston Gehlen legt uit 
waarom: ‘We merkten dat daar vanuit onze zakelijke klantenkring, 
met name bedrijven en organisaties zoals ziekenhuizen, scholen, 
zorginstellingen en woningcorporaties, grote behoefte aan 
bestond. In ons nieuwe bedrijfspand bieden we een oplossing 
op maat aan onze particulieren en zakelijke klanten, want iedere 
klant heeft eigen wensen op het gebied van service en onderhoud.’ 
Janice Gehlen gaat nog een stapje verder: ‘Met zo’n onderhouds- 
en servicecontract ontzorgen wij als vakmensen pur sang onze 
klanten volledig. We brengen de totale kosten met dertig procent 
omlaag en verlengen de levensduur van de producten. Een hele 
zorg minder voor de klant. Deze service verlenen we ten aanzien 
van al onze producten zoals zonwering, rolluiken, garagedeuren  
en industriedeuren.’

G

TROTS OP ELKAAR
De familie Gehlen is trots op hetgeen 

de onderneming de afgelopen 
vijfendertig jaar gerealiseerd heeft, 

samen met haar dertig trouwe medewerkers. 
Maar Gehlen Zonwering doet méér. Dochter 

Janice Gehlen legt uit: ‘We tonen al die tijd tevens onze 
maatschappelijke betrokkenheid. Daarmee doen we iets terug voor 
de maatschappij en onderstrepen het belang van betrokkenheid bij 
het verenigingsleven in de regio. Maar ook leggen we in ons bedrijf 
de nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat komt 
onder meer tot uiting doordat we mensen met een achterstand 
tot de arbeidsmarkt een kans bieden om deel te nemen aan het 
arbeidsproces. Ook creëren we voor scholieren stageplekken, 
waardoor ze werkervaring kunnen opdoen. Jaarlijks sponsoren 
we enkele goede doelen waaronder KiKa, de Stichting Kinderen 
Kankervrij. Daar gaat jaarlijks, in samenwerking met onze leverancier, 
twee procent van onze omzet in zonweringdoeken naartoe.’
Kortom, bij het familiebedrijf Gehlen Zonwering wordt er grote 
waarde gehecht aan het begrip maatschappelijke betrokkenheid. En 
dat zal de komende vijfendertig jaar onder leiding van zoon Gaston 
en dochter Janice zeker niet veranderen.

Deze maand jubileum Gehlen Zonwering: al 35 jaar ter afsluiting de beste

 

Gehlen Zonwering en haar innovatief 
product assortiment
Gehlen Zonwering levert haar producten aan twee globale marktsegmenten: 
de particuliere en zakelijke markt. Het afgelopen jaar  hebben we ons 
productassortiment uitgebreid met onder andere een ruime keuze aan 
outdoorproducten en terrasoverkappingen. Daarnaast kunt u nog altijd bij ons 
terecht voor het oude vertrouwde productassortiment. Voor particulieren voert 
Gehlen Zonwering onder meer binnen- en buitenzonwering, raamdecoratie, 
rolluiken, hordeuren/-ramen, outdoorproducten, terrasoverkappingen en 
garagedeuren. Binnen het zakelijke segment levert Gehlen Zonwering onder 
andere binnen- en buitenzonwering, raamdecoratie, rolluiken, garagedeuren 
en bedrijfsdeuren, zoals snelroldeuren voor bedrijfshallen.

In haar vijfendertigjarige bestaan is Gehlen Zonwering in Sittard uitgegroeid tot een absolute 
kwaliteitsleverancier op het gebied van onder andere zonweringproducten en garagedeuren. Dit 

jaar bestaat het familiebedrijf, in 1981 opgericht door de broers Ger en John Gehlen, op de kop af 
vijfendertig jaar. Momenteel wordt de tweede generatie in de persoon van Janice en Gaston Gehlen 

klaargestoomd om het stokje over te nemen. Oprichter Ger Gehlen wordt dit jaar vijfenzestig en gaat samen met medeoprichter 
en echtgenote Netty Gehlen langzaam genieten. De bedrijfsoverdracht gebeurt, zoals dat in familiebedrijven gebruikelijk is, in 
goede harmonie. Inmiddels hebben Janice en Gaston jaren bedrijfservaring opgedaan en zijn ze klaar om leiding te geven aan 
een nieuwe bloeifase van Gehlen Zonwering.

Sittards bedrijf blijft vernieuwen en breidt verder uit

Zonwering – Raamdecoratie – Rolluiken – Horren – Buitenleven / Terrasoverkappingen – Garagedeuren - Bedrijfsdeuren

35 JAAR
ERVARING!

Sittard T. 046-4510050
Venlo T. 077-3512121
Roermond  T. 0475-333099
Heerlen  T. 045-5253900
Maastricht  T. 043-3440100

Handelscentrum Bergerweg
Fischerpad 101
6135 KS Sittard
info@gehlen.nl
www.gehlen.nl

Paasmaandag
geopend

De uitgebreide showroom en showtuin 
van Gehlen Zonwering in Sittard zijn op 
tweede paasdag, maandag 28 maart, 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Kom 
de mooie zonweringproducten gerust 
eens van dichtbij bekijken. De koffie 
staat klaar.

Word jij ons nieuwe zonnetje in huis?
Gehlen Zonwering is op zoek naar een enthousiaste en 
ervaren monteur industriedeuren. In deze functie ben 
je verantwoordelijk voor de uitvoering van onderhoud 
en service van industriedeuren, rolluiken, docklevelers 
en dockshelters.

Functie-eisen:
Je hebt een aantal jaren ervaring in de branche.
Je bent in het bezit van een certificaat VCA en rijbewijs B (BE is een pre)
Je bent flexibel en hebt een no-nonsensementaliteit.
Je bent representatief en communicatief vaardig.
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent zelfstandig.

Ben je enthousiast? Dan richt je sollicitatie aan personeelszaken. 
Mailen naar info@gehlen onder vermelding van ervaren monteur 
industriedeuren.


