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FIRMA VAMA RAMEN EN DEUREN BVBA
Reynaers Installer in Lanaken
Tom van den Branden & Andy Massot, zaakvoerders:

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

Case story:
‘Koppelwoning’

Perfect geïsoleerd
…in alle openheid

Een nieuwe wereld
schuift voor je open…
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Kennismaking

VAMA ramen en deuren bvba, Reynaers Installer in Lanaken :

Reynaers Aluminium
breidt uit
Infographic

Isolatie

Aluminium systemen
Case story
"Begijnhoeve"
Renovatie/
nieuwbouw

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

VAMA RAMEN EN DEUREN BVBA IS AL VELE JAREN EEN ACTIEVE EN SUCCESVOLLE
REYNAERS INSTALLER. EEN FIRMA DIE HET VERTROUWEN GENIET VAN STEEDS MEER
BOUWERS EN VERBOUWERS OP ZOEK NAAR EEN VAKKUNDIG ADVIES, EEN PRAKTISCHE

Tips en advies

EXPERTISE EN EEN COMPLETE SERVICE OP HET GEBIED VAN ALUMINIUM RAMEN EN
DEUREN. HET PARTNERSHIP MET REYNAERS ALUMINIUM WAS VOOR HEN NIET MEER DAN
EEN LOGISCHE KEUZE.

Kleuren

Hi-Finity

Reynaers systemen

NIET ZOMAAR EEN
REYNAERS INSTALLER

Case story
"Koppelwoning"

“Het label Reynaers Installer, dat ons door
Reynaers Aluminium werd toegekend, betekent veel meer dan alleen maar een sticker
aan de deur,” zegt Tom van den Branden, die

Stijlen

samen met Andy Massot de firma runt. “Die
erkenning wijst op een nauwe samenwerking
tussen een Reynaers Partner, die op basis van

Transparantie

hoogwaardige aluminium profielen borg staat
voor de optimale realisatie van schrijnwerk
enerzijds, en anderzijds een erkende installateur zoals wij, die aluminium ramen en deu-

Krukken

ren vakkundig plaatst.”
Het bedrijf werd opgericht in 2011 door de 2

Referenties

zaakvoerders, Tom en Andy, die beiden sinds
1997 actief zijn in de sector van de aluminium
ramen en deuren.

Reynaers netwerk

Zowel voor nieuwbouw als renovatie kan je
bij VAMA ramen & deuren terecht. De meeste van hun projecten hebben ze in Belgisch

Referenties

Limburg gerealiseerd. Natuurlijk gaat VAMA
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ook graag mee in zee als je buiten deze regio

Reynaers Aluminium, kiest voor zekerheid

geldt de vereiste dat men beroep moet kun-

bouwt of verbouwt. Het bedrijf is op korte tijd

van A tot Z. En daar draagt een Installer als

nen doen op polyvalente en betrouwbare

bekend geraakt als een jong en efficiënt team

VAMA ramen en deuren zeker toe bij.”

vakmensen, die een perfecte installatie ser-

dat zich vooral toelegt op moderne woningen

vice bieden. VAMA ramen en deuren bvba is

met een hoge moeilijkheidsfactor. Ook voor
alle aluminium gevelbekledingen kan de klant

zo’n professionele installateur.

EEN UITGEBREID ADVIES

bij hen terecht.

“Alles begint met een duidelijk plan”, legt Tom
De consument zoekt naar zekerheid en on-

uit. “Mensen hebben nood aan duidelijkheid

“Zich tot VAMA richten heeft als belangrijk

berispelijke vakkundigheid in het volledige

en samenhang. Daarom is onze adviserende

voordeel dat wij als zaakvoerders zelf alle

bouw- of renovatieproces. In beide gevallen,

rol, nog voor het project van start gaat, van

stappen in samenspraak met de klant uitvoe-

maar zeker in de groeiende renovatiemarkt,

cruciaal belang. Wij beschikken sinds kort

ren.” vervolgt Andy. “ Van het eerste contact
tot de plaatsing van de ramen en deuren. Dit
schept niet alleen vertrouwen bij de klant,
maar creëert tevens voor alle betrokkenen
een aangename werksfeer gedurende de uitvoering van het project.”
Bert Geerinckx,
Directeur Reynaers Aluminium Belux:
“Als vooraanstaande producent van aluminiumprofielen beschikken we over een uniek
netwerk van Reynaers Partners-Installers
die ervoor zorgen dat de kwaliteit van het
schrijnwerk en de plaatsing ervan onze bedrijfsfilosofie respecteren en perfect in lijn
liggen met de kwalitatief hoogwaardige aluminium systemen van Reynaers. Zo geniet u
als consument voor het leven van het comfort en de functionaliteit vaneen perfecte installatie. Wie kiest voor ramen en deuren van
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over een mooie ruime showroom. De modern-

“Wij onderzoeken de haalbaarheid van het

we het licht op groen voor de productie. Wij

ste opstelling van de strakke hedendaagse ar-

project, wijzen op alle parameters waarmee

houden ons ook permanent geïnformeerd

chitectuur, kan men bij ons komen bekijken.”

we rekening moeten houden en geven daar-

over de recentste producten en innovaties,

bij waardevolle tips op het vlak van comfort

zowel met betrekking tot aluminium syste-

en functionaliteit. En natuurlijk komen ook

men voor ramen en deuren. Met een merk als

energiezuinigheid, isolatie, water- en lucht-

Reynaers kunnen wij mee op elk vlak, zeker

EEN PERFECTE VOORBEREIDING

dichtheid, en ventilatie aan bod. Zo komen

op het gebied van energiezuinigheid. Met de

“Samen met de kandidaat-bouwer of verbou-

we samen met de klant tot een coherent en

klant gaan we na welk profiel het best past

wer bestuderen we dus elk aspect van het

transparant plan dat beantwoordt aan de

voor het behalen van de beste energiepresta-

bouwplan tot in de kleinste details. Bij VAMA

hedendaagse vereisten inzake kwaliteit en

ties met betrekking tot de woning.”

draait het niet alleen om ramen te verkopen,

duurzaamheid. Dit leidt tot een duidelijke en

maar om echt alles tot in de puntjes met

gedetailleerde offerte. Na de goedkeuring

de klant te bespreken om zo samen tot een

door de klant controleren wij bij opmeting

mooi resultaat te komen.” benadrukt Andy.

nog eens grondig alle details. Pas dan zetten

DE KLANT IS DE NORM
De Reynaers Installer is door Reynaers perfect opgeleid om de plaatsing en de afwerking op de werf te realiseren. “Bij renovatie
van uw bestaande ramen kan u bij ons terecht voor een totaaloplossing. Hierbij wordt
rekening gehouden met de uitbraak en de afvoer van de oude ramen, het plaatsen van de
nieuwe ramen, alsook het leveren en plaatsen
van een aansluitende binnenafwerking. Ook
voor het leveren en plaatsen van het buitenschrijnwerk in uw nieuwbouwwoning wordt
er samen met de klant en aan de hand van
het plan van de architect bekeken welke de
beste opties zijn. Onze service reikt heel ver.
Als een klant problemen heeft, trachten we
dit op zo kort mogelijke tijd op te lossen, en
kosteloos ook, zolang er geen nieuwe stukken door derden moeten worden gemaakt.
Ja, de service is bij ons gratis.” voegt Tom er
als besluit aan toe.

12-18 maart

Eindeloze mogelijkheden
met Reynaers Aluminium
ramen en deuren

Vul de actiebon in op
dealer.reynaers.be
en ontvang gratis
het inspiratieboek:
Van visie tot innovatie
Tot einde voorraad

Extra isolatievoordeel op ramen en
deuren bij de vakman in uw buurt!
WHOW!dagen van 12 tot 18 maart.
Dealers en openingsuren op dealer.reynaers.be
Wie verder kijkt, kiest Reynaers Aluminium
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Industrieweg 108 - 3620 Lanaken
0483/40 41 81
andy@vamaramen.be - www.vamaramen.be

