Jouw adres
voor kwalitatieve
ramen en deuren
voor professionals

DuramaPro
denkt duurzaam!

Op zoek naar
kwalitatieve ramen
en deuren aan
een scherpe prijs?

DuramaPro is bezig met de toekomst.
Dat uit zich niet enkel in innovatieve
productie van ramen en deuren, maar
ook in milieuvriendelijk ondernemen.
Zo hebben wij geïnvesteerd in
zonnepanelen waardoor we onze
CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperken
en voeren we het afval van onze productie
weg naar bedrijven die dit afval opnieuw

Maak kennis met DuramaPro,

en de voordelen van DuramaPro

verwerken. Op die manier dragen wij ons

een 100% Belgische producent van

zelf te ontdekken.

steentje bij aan een duurzame toekomst!

PVC en aluminium ramen en deuren.
Als authentiek familiebedrijf uit

Op zoek naar een betrouwbare

Tielt, geleid door zaakvoerder Dieter

producent die je niet alleen van

Vrommant, bieden we een uitgebreid

kwalitatieve ramen en deuren

aanbod aan kwalitatieve ramen en

voorziet maar die je ook ondersteunt

deuren, één voor één geproduceerd in

met professionele brochures en

onze hightech productiehallen in Tielt.

een mooie showroom waar je
jouw klanten kan ontvangen?

Onze topproducten

Jouw eindklant staat centraal in alles
wat we doen: daarom leveren we

Contacteer mij op 0477 66 86 51

topkwaliteit én een hands-on service

of dieter@duramapro.be voor

aan een scherpe prijs, zodat we jou

een afspraak of een vrijblijvende

als professionele plaatser op elk vlak

offerte. Zo kan je zelf ontdekken

kunnen tegemoetkomen.

dat kwaliteit én een scherpe prijs
prima te combineren zijn.

We stellen ons graag voor als jouw
productiepartner, nodigen je uit om
een vrijblijvende offerte aan te vragen

Tot binnenkort!

Dieter Vrommant

GEALAN S8000 PVC

STAR 75 Aluminium

Max Light Steellook
Aluminium

Ontdek
ons aanbod

Waarom kiezen
voor DuramaPro?

Vlotte
offertes

PVC

1

2

Ook voor deuren en (hefschuif)

Correcte
prijs

ramen in het veelzijdige PVC ben
je bij DuramaPro aan het juiste
adres. Wij werken samen met
gerenommeerde toeleveranciers

Kwalitatieve
producten
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zoals Gealan en Saint-Gobain om
jou als installateur te voorzien
4

van 100% Belgische, naadloos

Vlotte
levering

gelaste en duurzame PVC ramen
en deuren, voor een afwerking op
maat met een uitstekende prijskwaliteitsverhouding.

Uitstekende
service
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Aluminium

Familiebedrijf

Geavanceerd
machinepark
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Als professioneel installateur ben je
altijd op zoek naar duurzame kwaliteit
en bij DuramaPro is dit niet anders.
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Onze deuren, (hefschuif)ramen en
andere constructies in aluminium
worden dan ook uitsluitend
geproduceerd met Aliplast en Sobinco
beslag, het neusje van de zalm voor
hoogwaardig aluminium.

10 jaar
garantie

9

Made in
Belgium

DuramaPro
Tenhovestraat 14 — 8700 Tielt
051 40 42 00 — info@duramapro.be
www.duramapro.be

