Bouw

Ramen, deuren en tuinpoorten
L.A. Ramen Lanssens produceert vooral houten buitenschrijnwerk. Enkele jaren terug werd het bestaande gamma van ramen, deuren, luiken en poorten op
vraag van zowel de klant als van de architect uitgebreid met tuinpoorten. Het volledige gamma wordt
dan ook aangevuld met aluminium en pvc.
precisie van uitvoering wordt een goede
warmte isolatie verkregen, wat een lager
energieverbruik impliceert.

Nieuwbouw en renovaties
L.A. Ramen maakt niet alleen buitenschrijnwerk voor nieuwbouw, maar heeft
zich ook gespecialiseerd in renovatie van
buitenschrijnwerk van oude woningen,
hoeves, pastorijen en burgerwoningen,
waarin het oude profiel en concept volledig bewaard wordt.
Naast het ambachtelijke, authentieke
houten buitenschrijnwerk, dat vervaardigd wordt door ervaren vakmensen,
loopt een productie-eenheid welke door
CNC-gestuurde machines gerealiseerd
wordt.
Hoogwaardige materialen
Ramen en deuren worden alleen vervaardigd met kwalitatief hoogwaardige materialen in een productieproces met permanente kwaliteitscontrole.
Het gaat immers om duurzame materialen
die gedurende tientallen jaren optimaal
moeten kunnen functioneren. Daarom
moeten ze niet alleen mooi, duurzaam en

functioneel, maar ook onderhoudsvriendelijk zijn. Het is dus uiterst belangrijk
ook aan de technische aspecten de nodige aandacht te schenken.
Een goede warmte-isolatie
Dankzij de grondstof hout en het isolerend glas, maar ook door de hoge luchten winddichtheid van de ramen en de

Kwalitatief hoogstaande producten
Een combinatie van ervaring, techniek en
esthetische studie, levert niet alleen een
ogend, maar ook een kwalitatief hoogstaand product af. In het bijzonder geldt
dit zeker voor houten ramen en deuren.
Een groot gedeelte van het gebruikte
hout komt uit eigen houtvoorraad, die
minimaal twee jaar op een natuurlijke
wijze ligt te drogen. De productie start
bij de keuze van het hout. Ongeveer 10 %
van het hout, dat klaar staat om verwerkt
te worden, gaat eruit omwille van de
strenge kwaliteitscontrole.
Het handhaven van sterke kwaliteitsnormen geldt ook voor aluminium- en pvcramen en -deuren. Zowel Reynaers voor de
aluminiumprofielen als Trocal voor de
pvc-profielen leveren uitstekende kwaliteit. Ze bewandelen hetzelfde pad als
L.A. Ramen Lanssens.
Milieuvriendelijk imago
Milieuzorg is ook niet aan ons voorbijgegaan. Het hout komt uit beschermde
kapzones en we werken met verven op
basis van water en gebruiken het houtafval als brandstof.
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