
”Onze passie voor perfectie vinden we ook terug bij Reynaers Aluminium”

ALU VERMEIREN - Reynaers Partner in Grobbendonk
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Aluminium ramen, deuren & veranda’s - Alu Vermeiren
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CASE STORY:

EEN FEEST VAN STAAL, BETON  
EN GROTE RAAMPARTIJEN

EEN NIEUWE WERELD 
SCHUIFT VOOR JE OPEN…

EEN VERANDA IN DE LIJN  
VAN JOUW WOONFILOSOFIE



Eenzelfde gevoel  
voor perfectie

Alu Vermeiren is al vele jaren een actieve en succesvolle Reynaers 
Partner. Een firma die het vertrouwen geniet van steeds meer bouwers 
en verbouwers op zoek naar een vakkundig advies, een praktische 
expertise en een complete service op het gebied van aluminium ramen 
en deuren. Het partnership met Reynaers Aluminium was voor de firma 
niet meer dan een logische keuze.

“Het label Reynaers Partner dat ons door Reynaers Aluminium werd toegekend betekent veel 
meer dan alleen maar een sticker aan de deur,” aldus zaakvoerder Kris Laenen. "Die erkenning 
wijst op een nauwe samenwerking tussen een absolute topspeler in aluminum producten en een 
aluminium specialist die borg staat voor een correcte constructie en plaatsing van aluminium 
ramen en deuren.” 
Het familiebedrijf, dat al sinds 1972 met Reynaers Aluminium samenwerkt, is gespecialiseerd 
in de productie en plaatsing van ramen en deuren, veranda’s, rolluiken, screens en glaswerken 
voor totaalprojecten. Vader en zoon, die zelf de productie uitvoert en plaatst, gaan prat op 
hun persoonlijke aanpak, waarbij de klant bij elke fase van het project wordt betrokken. Hij 
kan desgewenst zelf de productie opvolgen in het atelier, wordt voortdurend op de hoogte 
gehouden van de stand van zaken en kan rekenen op het vakmanschap en de expertise van 
beide zaakvoerders voor een perfect verloop van zijn project.
"Alles begint met advies,” weet zaakvoerder Kris Laenen. "Een kandidaat bouwer of verbouwer 
raakt niet zelden de weg kwijt in de overvloed van informatie, aanbiedingen, offertes, relevante 
en minder relevante oplossingen en mogelijkheden waarmee hij geconfronteerd wordt in 
het bouwproces. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid en samenhang. Daarom is 
onze adviserende rol, nog voor het project van start gaat, van cruciaal belang. Samen met de 
kandidaat bouwer of verbouwer  bestuderen we elk aspect van het bouwplan tot in de kleinste 
details. We onderzoeken de haalbaarheid van het project, wijzen op alle parameters waarmee 
we rekening moeten houden en geven ook kostbare tips op het vlak van stijl en esthetiek, 
comfort en functionaliteit, energiezuinigheid en isolatie. Reynaers Aluminium heeft daartoe 
de meest geavanceerde kennis en veruit het grootste productgamma in huis, in alle denkbare 
uitvoeringen en voor letterlijk alle toepassingen. Na goedkeuring van de klant kunnen we  
meteen overgaan tot de productie en de assemblage van het schrijnwerk en de bestelling van 
het glaswerk."
Ook de plaatsing wordt letterlijk volgens het boekje uitgevoerd. “We kennen de producten door 
en door en blijven ook investeren in toekomstgerichte technieken,” aldus Kris Laenen. “Reynaers 
helpt daarbij met speciale opleidingen en bijscholingen die we blijven volgen. Innovatie, daar 
doen we volop aan mee.” 
Ook de Alu Vermeiren service sluit naadloos aan op die professionele aanpak.
De zaakvoerders: “Dat maakt deel uit van onze dienstverlening en het draagt bij tot onze 
reputatie. Een goede relatie met de bouwheer is voor ons heel belangrijk, tijdens én na het 
bouwproces. Ook na de werken blijven we voor elke klant beschikbaar.”
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Info & inspiratie op reynaers.be

Zorgeloos & veilig wonen

Vrijheid in kleur en design

Maximaal comfort

Ultiem vakmanschap

Levenslange zekerheid



ALU VERMEIREN
Essenweg  27 - 2280 Grobbendonk - 0477/35.08.04 - aluvermeirenramen@telenet.be

EN LAAT JE 
INSPIREREN DOOR  
ALU VERMEIREN
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