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Als schrijnwerker of als aannemer, in de bouwsector
stelt u terecht de hoogste eisen aan de materialen
waarmee u werkt. Quadralis deelt dit streven naar
topkwaliteit. Ons gamma, vervaardigd met de
allerbeste producten, modernste technieken en
opperste professionaliteit, bewijst dit.
Omdat u een belangrijke partner voor ons bent,
investeren we veel in onze relatie met u. We
maken er een erezaak van de meest betrouwbare
leverancier te zijn. Dienstverlening, ondersteuning
en duidelijke communicatie staan daarom centraal.
En kwaliteit natuurlijk. Quadralis is daarom de
partner bij uitstek voor bouwprofessionals.
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ALU

Aluminium (ALU) is een uniek
metaal. Ondanks een laag gewicht
is het heel sterk en resistent. Deze
eigenschappen maken ALU uitermate
geschikt voor de productie van ramen
en deuren. Bovendien heeft u met
aluminium het materiaal bij uitstek
in handen om creatieve vormgeving
en design helemaal tot hun recht
te laten komen. De gevel van elk
gebouw wordt zo omgetoverd tot
een architecturale parel. Een heus
visitekaartje!
Quadralis levert u dit topmetaal
dankzij
een
bevoorrechte
samenwerking met SAPA, een
wereldspeler op de markt voor
aluminium met sterke Belgische
verankering.

Een sterk lichtgewicht
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PVC

Hoogwaardig materiaal
voor hoogwaardige
ramen en deuren

PVC ramen en deuren lossen torenhoge
verwachtingen in. Op alle vlakken. PVC is
weersbestendig, onderhoudsvriendelijk en
bovendien een uitstekende thermische en
akoestische isolator. Een extra troef is het
redelijke prijskaartje voor zoveel kwaliteit.

Sedert jaar en dag werken wij samen
met Deceuninck voor de toelevering van
PVC raam- en deurprofielen. Deze 100
procent Belgische topspeler heeft het
productieproces van a tot z in eigen handen,
en dat is ook in uw voordeel.

Kortom, PVC geeft de eindklant de vrijheid
te bouwen zoals hij wil. Het sterke,
duurzame en onderhoudsvriendelijke
karakter garandeert oneindig woonplezier.
Getekend: Quadralis.
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Een veranda is een must voor elke
levensgenieter. Het is dan ook niet zomaar
een verlengstuk aan een huis, maar een
plaats waar mensen in alle stijl en comfort
kunnen wegdromen.

Dit schuifdak kan apart worden geleverd
of als bouwkit in combinatie met een
onderbouw. Uiteraard allemaal op maat
van de eindklant. Bij Quadralis kan U als
bouwprofessional echter ook terecht voor
verandabouwkits met vaste daken.

Met Zenyd, een oogstrelend staaltje
spitstechnologie en vakmanschap, is
Quadralis trouwens dé specialist voor
veranda’s met een schuifdak. Elke
levensgenieter tovert zijn veranda in een
oogwenk om in een oase van rust en luxe.

Veranda

Een revolutie voor
comfort en klasse
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Montagediensten

U weet beter dan wie ook dat maatwerk om
meer dan producten gaat. Ook afwerking
en plaatsing zijn belangrijk om klanten
gelukkig te maken. Quadralis heeft
daarom bewust een montagedienst in het
leven geroepen, want we willen bewust
meedenken met alle stappen in het proces.
Onze vakbekwame medewerkers kunnen op
aanvraag de montageplanning van opmeting
tot afwerking voor hun rekening nemen of
er een handje bij toesteken. En zo kan u zich
concentreren op uw specialiteit.

Quadralis denkt
met u mee

Quadralis beschikt over een volledig
uitgerust wagenpark dat kan voorzien
worden van uw eigen bedrijfslogo.
Het kwaliteitscertificatenbureau KiWA staat
met het Sector Specifiek Kwaliteitslabel
borg voor een vakkundige plaatsing van het
buitenschrijnwerk.
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U kent uw stiel. Quadralis zorgt ervoor
dat u die in de beste omstandigheden
kan uitoefenen. Daarvoor stellen we
onze jarenlange ervaring, up to date
kennis en permanent bijgeschoolde
medewerkers tot uw dienst. We staan
borg voor technisch tot in de puntjes
verzorgde producten en diensten op
maat van elke klant, altijd aan een
eerlijke prijs.

Omdat wij willen dat u zich goed voelt in onze relatie, hebben we een uitgebreide en doeltreffende dienstverlening ontwikkeld waar u naar
keuze kan op terugvallen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hands on calculatiedienst die een snelle verwerking van offertes garandeert.
Ervaren technisch personeel dat u steeds bijstaat met informatie en daden.
Hoofdzetel met ontvangstruimte waar alle verschillende modellen van ramen, deuren en Zenyd-schuifdak samen met alle brochures en
stalen van onze leveranciers ter beschikking staan van u en uw klanten.
Om werk uit te sparen op de werf voorziet Quadralis de montage van alle toebehoren op ramen en deuren.
Opdat u zich kan concentreren op uw specialiteit kan u zoals vermeld terugvallen op onze uitgebreide montagediensten.
Buitenschrijnwerk leveren wij af op maat van de klant: waterneus, verborgen drainage, veiligheidsbeslag, glas geplaatst, enz … À la carte
kiezen dus.
Ook de aflevering van ramen en deuren vindt plaats waar u maar wil: bij uw firma of op het werfadres, aan u de keuze.
Een ‘in-house’ dienst naservice garandeert snelle interventies waar noodzakelijk.

Vertrouwen
verdienen doe je zo

Comfort-diensten
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Ecologie

Het is duurzaam
aan de top

Quadralis denkt ook aan morgen en draagt
bij tot een duurzame leefomgeving. Dat
doen we enerzijds door de keuze van
onze grondstoffen, PVC en ALU, die zich
makkelijk en zonder energie te verkwisten
laten produceren en recycleren. Alle
zaagafval die onze productie voortbrengt
wordt gerecupereerd en naar een
gespecialiseerde firma gebracht waar het
een nuttige toekomst wacht.
Anderzijds staan onze eindproducten
zelf borg voor rendement op lange
termijn. Ramen en deuren spelen immers
een cruciale rol in de uiteindelijke
energieprestatie van een woning. Door
te kiezen voor materialen die uitstekend
isoleren, leveren we ook in ecologisch
opzicht topkwaliteit. Door aan onze
producten dezelfde hoge eisen te stellen
op ecologisch vlak als op esthetisch
en kwalitatief vlak, verdienen wij uw
vakmanschap.
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