Ramen vervangen
met de glimlach

Alles voor
jouw glimlach
Ramen gaan 25 tot 30 jaar mee. Je buitenschrijnwerk laten vervangen, is dus niet iets dat je
elke dag doet. Je ziet er misschien zelfs een beetje tegenop. Omdat je niet weet wat jou en
je huis te wachten staat. Of omdat je met vragen zit. Want de juiste profielen en beglazing
kiezen is één ding, maar de werken zelf: wat moet je je daarbij voorstellen?
Dit stappenplan is onze manier om jou gerust te stellen. Zodat jij perfect weet waar jij aan
toe bent. En je eventuele twijfels veranderen in een glimlach.
Want jouw huis in combinatie met nieuwe, kwalitatieve ramen: dat ziet er niet alleen top uit,
ook je wooncomfort gaat omhoog. En je energiefactuur omlaag. Zeg nu zelf, dat zijn toch
allemaal zaken waar je vrolijk van wordt?

Stap per stap naar een
stralend eindresultaat
1

Kopje koffie?
Kom langs in onze toonzaal en vertel ons bij een kopje koffie hoe jouw nieuwe ramen er in jouw
hoofd uitzien. Wij overlopen samen met jou de mogelijkheden: van materialen tot kleur en van
isolatiewaarde tot de beglazing. En uiteraard bespreken we de opties voor de binnenafwerking:
MDF, PVC of Gyproc®. Of wij komen bij jullie langs. Want we moeten sowieso eens ter plaatse
komen kijken. Kwestie van alles goed te kunnen inschatten en opmeten.
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Laat jij ons glimlachen?
Met al die informatie gaan wij aan de slag. We maken een gedetailleerde en duidelijke offerte,
die we samen bespreken in onze toonzaal. Nog vragen of twijfels? Wij zorgen voor een passend
antwoord. Is alles duidelijk? Perfect – op naar de volgende stap!
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Voorbereidend werk: productie en planning
Wij maken van jouw offerte een bestelbon. Onze opmeter voert de technische opmetingen uit,
zodat hij jouw dossier tot in de puntjes kan afwerken. Dat dossier leggen we dan voor aan jou ter
goedkeuring.
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Het wordt even stil
Je hoort nu een tijdje niets meer van ons. Omdat wij achter de schermen alles voorbereiden om
van jouw project een succes te maken. We bepalen welk plaatsingsteam we aan jou toewijzen.
Bestellen de materialen voor jouw ramen en starten de productie op. Dat laatste duurt zo’n negen
à twaalf weken afhankelijk van de complexiteit.
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Planning montage
Als de plaatsingsdatum dichterbij komt, nemen wij weer contact met je op. Om die datum nog eens
definitief te bevestigen. Dat gebeurt zo’n twee à drie weken voor de effectieve montage. Voila, nu
weet jij perfect wat er staat te gebeuren!
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De oude ramen gaan eruit…
’t is zover! Als je onze bestelwagen voor je deur ziet stoppen, weet je hoe laat het is. Eerst op
het programma: de oude ramen eruit halen. Tenzij je dat zelf regelde, natuurlijk. En ja, daar komt
breekwerk bij kijken. Maar we doen ons uiterste best om het lawaai en stof tot een minimum te
beperken. En je oude ramen, die nemen we uiteraard mee.
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… en de nieuwe erin
Die grote openingen in je muren waar je oude ramen zaten… niet meteen een leuk zicht. Geen
paniek, jouw nieuwe ramen kunnen er meteen in! Inpassen, vastmaken aan de muren en op naar het
volgende raam. Zitten ze er allemaal in? Dan spuiten we de randen op met PUR, een isolatieschuim.
Zo gaat er straks geen warmte verloren.
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Afwerken
Je kan helaas geen ramen uitbreken zonder de muren langs binnen te beschadigen. Geen zorgen!
We werken de dagkanten aan de ramen weer netjes bij, zodat ze weer schilder- en behangklaar
zijn. We plaatsen een mooie omkasting in overschilderbare MDF of PVC. Of werken af met Gyproc®
of pleisterwerk. Hoe jij het precies wilt, bespreken we uiteraard tijdens de eerste stap.
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Afwerken (bis)
Ook langs buiten verdient jouw schrijnwerk een mooie afwerking. We spuiten de ruimte tussen
buitenmuur en raam op met een siliconenkit die letterlijk en figuurlijk netjes aansluit bij je woning.
Dat doen we om te vermijden dat er regen en tocht naar binnen zou kunnen.
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Opruimen en genieten
Zo, onze werkdag zit erop. Uiteraard laten wij jouw huis bezemschoon achter. Want jij hebt
natuurlijk wel iets anders te doen dan borstelen… Ga eens naar buiten om het eindresultaat te
bewonderen. Verschijnt er nu een grote smile op je gezicht? Dan zijn we in onze missie geslaagd!

Hier word jij blij van
De expertise van een renovatiespecialist.
Duidelijke communicatie vooraf, tijdens
en na de plaatsing.
Ramen van 100% Belgische makelij.
Wij werken met eigen plaatsingsteams.
We laten je woning borstelschoon
achter.
Afdekmaterialen voor je vloer nodig?
Vraag het even!

Hier worden wij blij van
Makkelijk bereikbare ramen op de dag
van de plaatsing. Zowel langs binnen als
buiten.
Vrije parkeerplaatsen buiten (zo’n
18 meter), voor onze bestelwagen en
aanhanger.
Ramen zonder raamdecoratie
(bv: gordijntjes of gordijnrails).
Vensterbanken zonder fotokaders en
beeldjes.
Kostbare spullen (tv, computer, vloer,…)
die netjes zijn afgedekt.
Geen kinderen en dieren in de buurt
tijdens de werken. We houden het graag
veilig!
Jouw oprechte glimlach als je het
eindresultaat ziet.

