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Leefveranda

Vitralux werkt uitsluitend met gerenomeerde fabrikanten:
SPRIMOGLASS, RENSON en REYNAERS.

“We droomden al jaren van
een duurzame leefveranda en
dankzij de expertise van Vitralux
kregen we er extra licht bij
in ons huis.
Hun jarenlange ervaring
resulteerde in een strak plan en
dankzij hun eigen plaatsingsdienst
werd onze droom snel werkelijkheid.”

Leefveranda

Leefveranda • fam. D te Waregem

VITRALUX NV
Pontstraat 2 • 9770 Kruishoutem
T 09/383.69.69 • F 09/383.69.89
vitralux@vitralux.be
Openingsuren:
Ma - do: 8u tot 12u en 13u tot 18u
Vrijdag: 8u tot 12u en 13u tot 17u

•• Open op zaterdag van 8u tot 17u ••
‘s Avonds en zondag op afspraak

Zelf gemaakt,
goed geplaatst!

www.vitralux.be
					

of bezoek ons op

Ontdek de wereld van

Welkom in de wondere
wereld van veranda’s,
carports, pergola’s,
ramen en deuren.

Ramen en deuren

Bij Vitralux weet men duidelijk waarover
men spreekt.”

Carport

Reynaers Aluminium • Partner van Vitralux

Ramen en deuren

Jarenlange
ervaring
in verandabouw,
van ontwerp
tot plaatsing

Duurzaam
product
Leefveranda

“Onze ramen en deuren waren
dringend aan vernieuwing toe.
De kwaliteitsvolle en milieubewuste
materialen die ze gebruiken,
zorgen er nu voor dat onze energiefactuur
beduidend lager is.
En de variatie aan kleuren maakte het
mogelijk om een pallet te kiezen die
perfect bij ons huis past.”

“Wij ervaren Vitralux als een zeer
professionele partner.
Hun verkoopsmensen weten duidelijk
waarover ze spreken en zijn zeker in staat
om mee te denken met hun klanten.
Goede afspraken maken goede vrienden.
Dit geldt zeker in de bouwsector.

Belgisch
product

Gezien de alsmaar toenemende
bestellingen zijn we er van overtuigd dat
Vitralux een financieel gezond bedrijf is
waar de klant centraal komt te staan.
Qua personeelsbezetting is dit niet de
grootste firma, maar in hun manier van
werken zijn ze des te groot.”
Sprimoglass • Partner van Vitralux

Leefveranda

Ramen en deuren • fam. V uit Ath

Klassieke veranda

Leefveranda

Totaalproject
mogelijk

Ramen en deuren

Pergola

Klassieke veranda

“Vitralux is sinds jaren een
Reynaers partner. Het bedrijf kent een
groeiende omzet en bestaat ruim
30 jaar, wat voor de eindklant alleen maar
vertrouwen kan wekken.
Het machinepark is up-to-date en de
verwerking van de profielen gebeurt uiterst
professioneel. Wij voorzien ook constant in
opleidingen voor het verkoopsteam en de
arbeiders uit het atelier om hen de laatste
nieuwigheden aan te leren.

Keuze uit
alle RAL-kleuren

