Bouw

Sterk staaltje stijl
Wie design zoekt, valt voor aluminium. Een strakke structuur
krijgt extra dimensie. Het beheerste kleurenspel ademt verfijning. Het veelzijdig comfort oogt visionair. De topkwaliteit
uit zich in vele vormen. Laat u verrassen door aluminium.

Regenboog
Kleur is troef met aluminium. U bepaalt
niet alleen de stijl van uw ramen en
deuren. Meer dan 400 hoogwaardige ovengebakken kleuren zijn ter uw beschikking in drie verschillende uitvoeringen:
glanzend, mat of metaalkleur. Dat levert
een bijzondere regenboog van talloze
interessante combinaties op. En vergeet
niet dat u de binnen- en buitenkant van
uw profielen in verschillende kleuren
kan laten uitvoeren zodat ze volledig in
lijn zijn met uw binnenhuisinrichting.
Kwali-tijd
Elk aluminiumprofiel bestaat uit drie

optimaal, zijn wij goed beveiligd en is
het onderhoud verwaarloosbaar. Ten
slotte was het prijskaartje een prettige
verrassing en dat is altijd meegenomen
natuurlijk.”
U vindt meer beelden van deze realisatie op www.applitek.com.

kamers voor extra stevigheid. Dat zorgt
voor een verdubbeling van het aantal
hoekstukken in vergelijking met andere
raam- en deurreeksen op de markt. Dit
maakt het profiel duurzaam, stabiel en
uiterst stevig. Kromtrekken is dan ook
uitgesloten, zelfs vervorming door het
gewicht van de beglazing is onmogelijk.
Aluminium blijft mooi en is kleurvast.
Rot, vorstschade of roest krijgen geen
kans. Vuil krijgt geen kans op de gladde
mantel en laat zich dus makkelijk reinigen. Reynaers Aluminium biedt topkwaliteit aan sterke prijzen. Dankzij het modulaire karakter hoeft Ramen Lanssens
quasi geen stock aan te leggen en is de
productie volledig op de vraag afgestemd wat uitstekende marktprijzen genereert. U geniet een garantie van 10 jaar
op het volledige systeem: het aluminium,
het lakwerk, de isolatie en de niet-slijtbare accessoires. U geniet dus bijzonder
lang van uiterst hoogwaardige kwaliteit.
Getuigenis
De heer David Laurier van de firma
AppliTek en Epas in Nazareth koos
bewust voor aluminiumramen in zijn
kantoorgebouw. “Deze ramen kaderen
perfect in de imagostrategie van onze
groep die soberheid, kwaliteit en duurzaamheid beoogt. Aluminium past naadloos bij onze professionele activiteiten
in de milieusfeer en de ruimtetechnologie. De ‘look & feel’, de uitstraling en de
afwerking beklemtonen de innovatieve
boodschap die wij onze klanten willen
meegeven. Bovendien is de isolatie
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Vingerafdruk
Dankzij de samenwerking met Reynaers
Aluminium gaat Ramen Lanssens in op
alle mogelijke stijlwensen. Deze ramen
en deuren komen in alle bedieningssystemen: draaien, kippen, schuiven of een
combinatie daarvan. Afhankelijk van uw
bouwstijl kiest u uit minstens drie profieltypes: functioneel, renaissance en
verborgen vleugel. U combineert elk van
deze types met diverse soorten hang- en
sluitwerk. Ook het veiligheids- en het
isolatieniveau kan feilloos op uw wensen afgestemd worden. Zelfs opendraaiende en schuivende horren zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren, net als rolluikgeleiders of discreet geïntegreerde zonweringsystemen. Op die manier kan u
uw woning uitrusten met aluminiumramen die naadloos passen bij uw stijl en
dus net zo uniek zijn als uw vingerafdruk.
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