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“A L S G EV EST I G D E WAA R D E
WAS D UR A M A VOOR ON S EE N
EV ID EN T E KEU ZE ”

De moderne nieuwbouwvilla van Arne Lambrecht
en Aline Vandamme in Meulebeke valt onmiddellijk
op in het straatbeeld. De weldoordachte
symmetrie in de strakke architectuur wordt in
de verf gezet door de donkere steen die perfect
contrasteert met de witte gevel. Het koppel koos
hierbij voor zwarte aluminium ramen van het
plafond tot aan de grond, zowel achteraan als
vooraan. Zo creëren ze met het raamwerk een
bijzonder open gevoel in de woning.

“Samen met de architect hebben
we erop gelet om zoveel mogelijk
licht binnen te krijgen.”
“We kozen voor zwart aluminium omdat het
perfect past bij de hedendaagse stijl van onze
woning en omdat het een duurzaam materiaal is.
Samen met de architect hebben we erop gelet
om zoveel mogelijk licht binnen te krijgen. Onze
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Arne Lambrecht & Aline Vandamme
Moderne nieuwbouwvilla
Meulebeke

tuin en leefruimte worden als het ware één door
de grote glaspartijen achteraan. Hierdoor valt het
licht in alle seizoenen prachtig binnen en genieten
we het hele jaar door ten volle van onze tuin,”
vertelt Arne.
“Bij de keuze van leverancier hebben we
eerst en vooral gelet op een goede prijskwaliteitverhouding. Daarnaast is Durama een
gevestigde waarde in de streek met een ervaren
team. Dat wekt sowieso een zeker vertrouwen
op. Gelet op al deze factoren was Durama dan
ook een evidente keuze voor de productie en
plaatsing van onze ramen en deuren. Het is een
beslissing die we ons op geen enkel moment
hebben beklaagd. De beoogde levertermijnen
werden perfect gerespecteerd en de plaatsing
gebeurde probleemloos en netjes. Ook de servicena-verkoop verliep heel vlot. Dieter Vrommant en
zijn team doen wat ze beloven.”

INTERVIEW MET DIETER VROMMANT

“Durama biedt oplossingen
voor elk budget.”
Durama produceert en plaatst ramen en
deuren in aluminium en pvc. Met een rijke
geschiedenis als stevige basis zorgen
zaakvoerder Dieter Vrommant en zijn vrouw
Natalie Schouppe voor een nieuwe wind door
het Tieltse bedrijf. Ze veranderden de naam
van Desmet Dura naar Durama en voerden
samen met de nieuwe naam een volledige
rebranding van het bedrijf door. Met de
nieuwe look and feel gaat Durama verder met
zijn plan om uit te groeien tot een innovatieve
speler op de markt van ramen en deuren.

Kwaliteit van A tot Z
“Durama staat voor service van A tot Z. Dat
betekent dat wij de klant rechtstreeks verder
helpen, van offerteaanvraag tot en met plaatsing.
We staan zelf in voor de productie van de ramen
en de deuren, waardoor wij de productkwaliteit
zelf in de hand hebben en ook continu kunnen
opvolgen. Ik kan rekenen op een gespecialiseerd
en ervaren team van productiemedewerkers en
plaatsers die net dezelfde kwaliteitsnormen als
ikzelf nastreven,” aldus Dieter Vrommant.

Vlotte service en persoonlijk contact
“Daarnaast kunnen wij ook de planning van
zowel productie als levering en plaatsing volledig
op elkaar afstemmen,” gaat Dieter verder.
“Dat resulteert in een vlotte service voor de klant.
Heeft de klant een vraag nadien, dan komt hij
niet bij een groot callcenter terecht maar wordt
hij onmiddellijk door mij of door één van onze
medewerkers persoonlijk verder geholpen.”

Innoveren voor de toekomst
Durama beschikt over een groot en modern
machinepark met geautomatiseerde
productielijnen. “Dankzij onze goede en
verzorgde uitrusting hebben wij ook de
mogelijkheid om verder te experimenteren met
de productie van ramen en deuren die niet alleen
voldoen aan de energienormen van vandaag,
maar ook aan deze van morgen. Hiervoor hou
ik alle technologische evoluties op de markt van
ramen en deuren voortdurend in het oog.”

DuramaPro, productie van
duurzame Belgische ramen en deuren
voor professionelen

Dieter Vrommant,
zaakvoerder

Durama is een zijsprong van ramen- en
deurenproducent DuramaPro, het voormalige
Duraplast dat Dieter Vrommant reeds in
2012 overnam. Met het oog op verdere
professionalisering verwierf DuramaPro onlangs
ook productiebedrijven Eeckhout-Vereecke uit
Waregem en Alplasco uit Erpe-Mere, waarbij
het machinepark en het klantenbestand van
Eeckhout-Vereecke in de vestigingen van Tielt
en Erpe-Mere werden opgenomen. “Sinds deze
overnames werken in totaal zo’n 25 mensen
onder de vlag van DuramaPro. De productie van
DuramaPro draait voor 80 % op bestellingen
door professionele plaatsers en voor 20 % op
bestellingen door Durama. Voor een efficiënte
organisatie van onze productie focussen we
in Tielt op de productie van het aluminium
buitenschrijnwerk terwijl de vestiging in ErpeMere uitsluitend pvc produceert. Onlangs
hebben we ook onze showroom in Tielt volledig
vernieuwd. Eindklanten en professionele
plaatsers zijn er van harte welkom om alle
mogelijkheden in aluminium en PVC te bekijken,”
sluit Dieter Vrommant af.

1. persoonlijk

4. kwalitatief

2. betaalbaar
3. professioneel
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5. maatwerk
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“ Dankzij het deskundig
advies van Durama
kozen wij voor
raamwerk in een
lichtere kleur op onze
donkere buitenmuren.
Zo maakten we onze
ramen optisch groter.”
Dieter ver bru ggh e
& Louis e Bae ke lan dt
Meulebeke

Bekijk meer
realisaties op
www.durama.be

Wist je dat...
de ramen en deuren van Durama CE gekeurd
zijn? Zo ben je zeker dat jouw ramen en deuren
aan de vereiste Europese kwaliteitsnormen voldoen.
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Ontvang

gratis

vliegenramen!*

ENERGIEZUINIG
BOUWEN
* Bekijk de actie op pagina 8.
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Beperk de stookkosten door zoveel mogelijk zonlicht en warmte binnen te laten. Verdeel de ramen
daarom zo dat er meer glasoppervlak is op het
zuiden dan op het noorden. Hou ook rekening met
de zonnetoetredingsfactor van het glasoppervlak
om het risico op oververhitting te vermijden.

Om een broeikaseffect in huis te voorkomen, kies
je best ook voor een doeltreffende zonwering of
luifels. Buitenzonweringssystemen zijn het meest
effectief want deze houden de zonnestralen
tegen. Je kan ook voor natuurlijke beschaduwing
zorgen door struiken en bomen die in de herfst
hun bladeren verliezen.

Ongeveer 15% van de warmte ontsnapt in de
gemiddelde Vlaamse woning via ramen en deuren.
Investeer in ramen met een hoge isolatiewaarde
om het warmteverlies via ramen en deuren zoveel
mogelijk te verhinderen. Bijgevolg zullen ook je
stookkosten drastisch dalen.

In Vlaanderen
kan je genieten
van een premie voor
het plaatsen van hoogrendementsglas of van
een renovatiepremie.
Wij helpen je graag
verder.

Bouwplannen?
Bouw nu al BEN!
Vanaf 2021 worden alle nieuwbouwwoningen bijnaenergieneutraal gebouwd.
Pas de normen nu al toe in jouw bouwproject en geniet niet
alleen van een lage energiefactuur, maar ook van premies
en een korting op de onroerende voorheffing. Sommige
banken bieden zelfs een voordelig BEN-krediet.

Bron: www.energiesparen.be/BEN

www.durama.be
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5 tips voor
levenslang plezier
van kraaknette ramen.

1 | Gebruik zachte materialen

3 | Jaarlijks scharnieren smeren

Hou je ramen stralend en krasvrij door
zachte sponzen en neutrale producten te
gebruiken. Vermijd sponzen met een ruwe
kant. Lap je ramen met zachte producten:
schuurmiddelen of andere agressieve
producten zijn af te raden!

Vermijd dat de bewegende delen
stroever worden door één keer per jaar
de scharnieren te smeren. Zo blijven de
bewegende delen soepel en voorkom je
slijtage aan jouw ramen.

4 | Regelmatig poetsen
2 | Nooit meer strepen
Trek het raam in één lange beweging
droog. Aan de buitenkant trek je de ramen
van boven naar beneden droog en aan de
binnenkant dwars van links naar rechts.
Zo zie je of er strepen aan de binnenof buitenkant zijn. Droog de trekker
tussendoor af met een zeemvel. Als laatste
droog je met het zeemvel de randen en de
hoekjes af.

Oplossingen op maat
voor ramen en deuren

Voor een langere levensduur van je ramen
is het beter om je ramen af en toe aan een
normale onderhoudsbeurt te onderwerpen
dan één keer per jaar intensief te poetsen.
Geef ze wel een complete poetsbeurt:
reinig zowel het glas als het schrijnwerk.

5 | Gebruik regenwater
De ultieme én ecologische tip voor
glanzende ramen: gebruik regenwater in
plaats van kraanwater. In regenwater zit
namelijk geen kalk, vaak de boosdoener
bij strepen.

PRODUCTEN
Meer in
fo over
onze pr
oducten
:
051 67
90 99

Vliegenramen

Rolluiken & screens

Poorten

Hou je woning in alle seizoenen insectenvrij met
een subtiel vliegenraam op maat.

Werk met isolerende rolluiken en screens om ook
op warme dagen jouw huis heerlijk fris te houden.

Kies voor een stijlvolle automatische poort in het
materiaal en de kleur van jouw ramen en deuren.
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In vijf stappen
geproduceerd en geplaatst.

1
Kennismaking
We komen graag vrijblijvend langs
om de mogelijkheden te bekijken
en een prijsraming te geven.

2
Opmeting ter plaatse
Daarna komen we ter plaatse
om alles secuur op te meten ter
voorbereiding van de productie.

3
Geproduceerd in eigen atelier
In ons modern en ruim machinepark maken onze gespecialiseerde
productiemedewerkers jouw ramen
en deuren op maat.

4
Geplaatst op de werf
Onze ervaren plaatsers installeren jouw
ramen en deuren. Netjes, efficiënt en
binnen de afgesproken timing.

5
Service en garantie
Vragen of opmerkingen
achteraf? Wij voorzien een
interessante garantieformule
en zijn steeds bereikbaar.

www.durama.be

7

Ramen
& deuren,
geproduceerd
& geplaatst.
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Ook werken
bij Durama?
Durama is in volle groei! Daarom zijn we dringend
op zoek naar extra plaatsers om ons team te
versterken. Heb je ervaring met de plaatsing van
ramen en deuren? Wij bieden je een goed loon en
een afwisselende job in een enthousiast team van
professionals. Klaar voor deze nieuwe uitdaging?
Grijp nu je kans en neem snel contact op!
051 67 90 99 – info@durama.be

CONTACTEER ONS!

___

Centrale
verwarming

0472 37 34 24

info@vrommant.be
www.vrommant.be

Gratamisen

Ventilatie

r

vliegen

Batibouw actie
Ontvang gratis vliegenramen
bij aankoop van ramen
vóór 1 mei!

Sanitair

Hernieuwbare
energie

Ben je van plan om binnenkort je ramen te
vervangen? Kom dan zeker eens langs bij Durama.
Ter gelegenheid van Batibouw ontvang je een
gratis vliegenraam bij elk aangekocht raam vóór 1
mei. Voor meer info over deze actie kan je terecht
bij onze medewerkers!

Bezoek onze showroom
Maandag t.e.m. donderdag: 8u-12u en 12u30-17u
Op vrijdag: 8u-12u en 12u30-16u
In het weekend: op afspraak

VRAAG NAAR ONZE
BATIBOUW CONDITIES!

Durama bvba
Tenhovestraat 14, 8700 Tielt
051 67 90 99 - info@durama.be
www.durama.be

