
Doete Aluminium,
Boezinge
Ultiem vakmanschap, 
maximale ontwerpvrijheid

Ramen en deuren zijn een essentieel
onderdeel van elk renovatie- of
nieuwbouwproject. Ze bepalen zowel de
esthetiek als het binnenklimaat en de
inbraakveiligheid van je nieuwe of te
renoveren woonst. Daarom beschouwt Soete
Aluminium het als zijn permanente opdracht
om uitsluitend met topproducten te werken en
via een doorgedreven specialisatie een
langetermijnrelatie op te bouwen met iedere
klant.

eesters van vandaag
Duidelijkheid en samenhang
Soete Aluminium bvba, met thuisbasis in Boezinge (Ieper), is al zestien jaar
actief in het assembleren en plaatsen van aluminiumramen en -deuren. In
die tijd wisten het gedreven zaakvoerdersduo Pedro en Ilse niet alleen een
bevoorrecht partnerschap aan te gaan met Reynaers Aluminium, maar
ook een geroutineerd team samen te brengen dat op dit ogenblik is
opgebouwd uit drie projectleiders, negen schrijnwerkers, zes plaatsers,
één calculator en één atelierverantwoordelijke.
“Bij ons begint alles met advies”, zegt Pedro. “Onze ervaring leert ons dat
zelfs mensen met een stevige technische knobbel daar nog altijd nood
aan hebben bij het plannen van hun bouw- of verbouwproject. Hier in
onze toonzaal proberen we hen zo goed mogelijk in te lichten over de
voordelen van elk product en van onze werkwijze. Gaat het over een
renovatie, dan bezoeken we de klant thuis om de situatie goed in te
schatten en een eerste opmeting te doen. Verder onderzoeken we ook
altijd de haalbaarheid van het project. We wijzen op alle parameters
waarmee we rekening moeten houden en we geven tips op het vlak van
stijl, esthetiek, vorm en functionaliteit, energiezuinigheid en isolatie. Zo
komen we tot een coherent en transparant voorproject dat beantwoordt
aan alle hedendaagse eisen. Na de goedkeuring van zowel het plan als
de gedetailleerde offerte kunnen we tot actie overgaan, te beginnen met
de productie en het assembleren van het schrijnwerk en de bestelling van
het glaswerk. Voor een correcte uitvoering en plaatsing beschikken we
over geavanceerde machines en computerprogramma’s. Die
garanderen zowel snelheid als precisie van alle bewerkingen.”

Veelzijdigheid troef
Met de ramen en deuren van Soete Aluminium kan je werkelijk alle kanten
op. De basisvorm is sober, maar door de vele variaties opent zich een
enorme waaier aan mooie én slimme oplossingen. “En we blijven de
nieuwigheden ook met open armen verwelkomen”, zegt Pedro. “De
Masterline 8 Hi, De SL38HI en de Hi-finity zijn daarvan mooie voorbeelden.
De Masterline 8 Hi zorgt voor een maximaal comfort en veiligheid voor de
eindgebruiker, biedt een enorme architecturale vrijheid met talrijke
designvarianten en scheert hoge toppen op vlak van energie-efficiëntie.
De SL38is een sterk geïsoleerd driekamersysteem met ultraslank
profielaanzicht voor ramen en deuren met verhoogde thermische
eigenschappen. De hoge energie-efficiëntie gaat samen met een zeer
fijn profiel. Daardoor heeft dit innovatief systeem het uitzicht van een
stalen raamprofiel. De profielen van de Hi-finity kunnen volledig worden
weggewerkt in vloer en muren, wat resulteert in prachtige schuifsystemen
met transparante oppervlaktes met een slank en elegant design. De
combinatie van een uitstekende isolatiegraad en een minimalistische
look maakt van de Hi-Finity dé oplossing voor hedendaagse architectuur.”

Soete aluminium Bvba nodigt iedereen uit op de Reynaers Dagen van 5 tot 11 maart. 
Je geniet er van mooie acties.

Langemarkseweg 10F | 8904 Boezinge | 057 20 48 10 |  info@soetealuminium.be | www.soetealuminium.be
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