
MAATWERK UIT EIGEN ATELIER

SPECIALIST IN RENOVATIE



FAMILIEBEDRIJF 
VAN DE TWEEDE GENERATIE

ALUMINIUM EN PVC
Kusters Ramen en Deuren behoorde in de jaren ’60 tot de eerste verwerkers van de 
aluminium profi elen van Reynaers. Nog steeds werken we samen met dit kwaliteits-
merk. Daarnaast verruimden we ons gamma met ramen en deuren in PVC, waarbij 
we kozen voor het Duitse kwaliteitsprofi el van Salamander. Voor iedereen hebben 
we de juiste oplossing in huis.

Kusters Ramen en Deuren focust zich 
als familiebedrijf al meer dan vijftig 
jaar op kwaliteit en service. Oprichter 
Jef Kusters koos er bewust voor om 
zowel de productie als de plaatsing in 
eigen handen te houden. Nog steeds 
geldt dit principe als leidraad voor 
zoon Kurt die samen met echtgenote 
Lieve Thyssen als tweede generatie 
aan het roer staat. 

VERHUIS NAAR WIJNEGEM
Begin 2012 verliet Kusters Ramen en 
Deuren zijn vertrouwde stek in Antwer-
pen – Dam voor een volledig nieuwe 
vestiging in Wijnegem. 



MAATWERK 
UIT EIGEN ATELIER

SPECIALIST 
IN RENOVATIE

Wij plaatsen enkel ramen en deuren van eigen makelij. Onze vakbekwame ate-
liermedewerkers verwerken de basisprofi elen met de nieuwste technieken volledig 
op maat van uw project. Verder beschikken we over een eigen lakkerij voor de 
afwerking volgens de gewenste kleur.

Dankzij onze eigen opmetingen, productie én plaatsing houden we het volledige 
proces in eigen handen. Hierdoor hebben we een absolute kwaliteitscontrole en 
spelen we fl exibel in op onvoorziene omstandigheden. 

Het vervangen van bestaande ramen 
en deuren vraagt een groter vakman-
schap dan nieuwbouw. Dankzij onze 
jarenlange ervaring en onze eigen pro-
ductieruimte groeiden we de afgelopen 
jaren uit tot dé specialist in renovatie-
projecten. 

Wij klaren de volledige klus. Zo breken 
we de bestaande ramen en deuren uit 
en nemen we, naast het plaatsen van 
de nieuwe ramen en deuren,  ook de 
gewenste binnen- en buitenafwerking 
op ons.

VOOR NA



STIJL & ESTHETIEK
Het buitenschrijnwerk vormt het 
visitekaartje van uw woning. Op 
vlak van stijl, kleur en afwerking 
bieden wij talloze uitvoeringsmo-
gelijkheden. Zo krijgt uw woning 
precies de uitstraling die u voor 
ogen had.  

Standaard voorzien wij uw 
ramen van blinde scharnieren, 
een detail dat qua uitzicht een 
groot verschil maakt.

VEILIGHEID EN ISOLATIE
Dankzij de combinatie van ramen en deuren met een hoge isolatiewaarde 
én zorgvuldig geselecteerd glas, bespaart u heel wat op uw verwar-
mingskosten. Aangevuld met een goede ventilatie bent u bovendien 
verzekerd van een gezond binnenklimaat. 

Dankzij hun stevigheid en de standaard meerpuntsluiting garanderen 
onze ramen en deuren een maximale veiligheid. Aangevuld met een 
rolluik krijgen inbrekers geen kans.



DE BESTE KWALITEIT 
VOOR EEN LAGE PRIJS
Wij garanderen u een uitstekende 
prijs/kwaliteitsverhouding. Scherpe 
prijzen voor een uitmuntende 
kwaliteit, daar gaan wij voor. 

U krijgt al in de eerste offerte 
onze beste prijs. Aan kortingen 
of acties doen wij niet mee. 

DUURZAAMHEID EN MILIEUVRIENDELIJK
Onze ramen koopt u voor het leven. En zelfs nadien krijgen ze nog 
een tweede leven. Zo recupereren we alle materialen voor verdere 
verwerking en recyclage. 



UW EIGEN 
VERTROUWENSPERSOON

Wij hebben geen verkopers in dienst 
die u met gladde praatjes verleiden tot 
een snelle handtekening. Als potentiële 
klant krijgt u uw eigen vertrouwensper-
soon toegekend die:

●  u verwelkomt in de toonzaal,

●  bij u thuis de nodige opmetingen   
 komt doen, 

●  het ontwerp maakt, 

●  de offerte aan u voorstelt,

●  het volledige project doorheen 
 de productie en de plaatsing 
 begeleidt.

Deze technisch gespecialiseerde 
vertrouwenspersoon vormt uw 
direct aanspreekpunt van begin 
tot einde. 

Wij staan u bij met kennis en 
professioneel advies!



PLAATSING EN MOOIE 
AFWERKING
Onze eigen plaatsingsploegen werken 
alles tot in puntjes af. Alle ramen en 
deuren krijgen een mooie omkasting.  
Wij laten alles netjes en bepleisterd 
achter. De binnenafwerking geniet 
onze hoogste aandacht. 

RUIME KEUZE AAN GLAS
Voor elk behoefte hebben wij het juiste 
glas. Wenst u extra akoestische isola-
tie? Moet het glas zonnewerend zijn of 
inbraakvertragend? Alles is mogelijk. 



ALS HET SNEL MOET GAAN

Dankzij onze eigen productie spelen 
we zeer kort op de bal. Afhankelijk van 
de nodige materialen spreken we na 
uw beslissing onmiddellijk een datum 
af voor de plaatsing. 



STERK IN 
(NA)SERVICE

Niet alleen tijdens het voortraject en de 
plaatsing hechten we veel belang aan 
een correcte service. Tot vele jaren na de 
plaatsing kunnen onze klanten rekenen 
op onze dienst na verkoop. Bij vragen of 
problemen komen we zo snel mogelijk ter 
plaatse om het euvel op te lossen.

ANTWERP LIFT SERVICE
Verhuring LADDERLIFTEN 

tot 14e verdieping 
met of zonder personeel  

BEL NU: 03 647 31 41 - 0475 71 95 15
Schoordijk 22 - 2170 Merksem
www.antwerpliftservice.be 
 info@antwerpliftservice.be

Zaterdag zelfde prijs!
Gratis verplaatsing in het Antwerpse!Gratis verplaatsing in het Antwerpse!



Containers bvba

Van den Bosch

Verhuur - Vervoer - Containers voor stort afval en alle 
andere goederen - 8 -12 - 25 - 30 m3

Industrie en privaat

Speciaal weekendtarief
Radiotelefonisch
uitgeruste wagens

 EIGEN RECYCLAGEHALL MET WEEGBRUG

Oelegem Industriepark - Ter Straetenweg 24
Tel. 03 475 19 00 - Fax 03 475 07 60

 VERFSYSTEMEN - VLOER- EN WANDBEKLEDING - AUTOLAKKEN

Merksemsebaan 300 - 2110 Wijnegem
Tel bouw : 03/3247850 - Tel autolakken : 03/3256830

Fax : 03/3261145
info@longerstaey.be - www.longerstaey.be

Een product van: Big Media Group nv
Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel

Tel.: +32 (0)11 808 808, Fax: +32 (0)11 808 809
info@uwbrochure.be - www.uwbrochure.be

DEZE BROCHURE WERD GEREALISEERD DOOR:

Breedveld 1 - 2150 Borsbeek - Tel.  + 32 (0) 3 321 34 92 - Fax  + 32 (0) 3 321 15 76 - info@almobe.be - www.almobe.be

INDUSTRIEBOUW

Uw partner in 
kwaliteitsvolle 
industriebouw.

Garages - Magazijnen
Toonzalen - KMO Gebouwen





Vestiging Antwerpen (Wijnegem)
Oud Sluisstraat 20 - Tel:  03 231 12 48

info@ramenfabriek.be - www.ramenfabriek.be  

Openingsuren: 
Maandag – vrijdag: 9–12 uur & 12.30–18 uur

Zaterdagvoormiddag: op afspraak

Vestiging Gent
Antoon Catriestraat 205 - Tel: 09 236 11 52
info@kusters-gent.be - www.ramenfabriek.be 

Openingsuren: 
Maandag  op afspraak - Dinsdag en donderdag : 9-12 uur & 13-18 uur
Woe en vrij: in de voormiddag op afspraak, in de namiddag 13 -18 uur

Zaterdagvoormiddag: op afspraak


