B edrijfsvoorstelling

Rolluiken - Zonwering - Ventilatie

Productie

Inleiding

In 1975 richt Jos Wilms een éénmanszaak op die reeds in 1982 werd omgevormd tot een NV! In 1986 verhuist
de firma naar de huidige locatie in Meerhout. Een voortdurende groei en de ontwikkeling van enkele nieuwe
innovatieve producten zorgen voor een gestage uitbreiding! Momenteel beschikt Wilms over een productieoppervlakte van meer dan 40.000 m2.
Wilms werkt volgens het principe van de verticale integratie. De volledige productie vindt plaats onder één
dak. Wilms beschikt over eigen extrusielijnen, confectie, beklevingsmachines, een poederlakkerij en eigen
transport. Onze structuur staat garant voor een uitstekende service, een onberispelijke, hoge kwaliteit en betrouwbare levertermijnen. Bovendien hechten we grote waarde aan een intens persoonlijk contact met onze
klanten en leveranciers. Mensen werken met mensen.
Wilms houdt steeds rekening met de noden en behoeften van zowel de monteur als de eindklant. Voor de
monteur is het belangrijk dat het product snel en gemakkelijk te plaatsen is. De eindklant wenst een hoge kwaliteit en een maximaal gebruiksgemak. Wilms legt de lat zeer hoog en gaat deze uitdaging ook aan. Alle personeelsleden krijgen daarom een interne opleiding en worden continu bijgeschoold. Hiervoor beschikt Wilms
over zijn eigen opleidingscentrum. Er worden ook tal van gratis opleidingen voor onze klanten georganiseerd.

Rolluiken
EEN WAAIER AAN MOGELIJKHEDEN
Wilms extrudeert zelf PVC lamellen. Een grote diversiteit aan lamellen en kleuren zorgen ervoor dat
u steeds uw gading vindt. Het kleurengamma van
de PVC en de aluminium lamellen zijn op elkaar afgestemd. Bedienen kan manueel of elektrisch. Ook
een volledig geautomatiseerd systeem behoort tot
de mogelijkheden.

VOEL U ALTIJD VEILIG EN BESCHERMD
Voorzetrolluiken werken inbraakvertragend. Daarenboven verhogen ze ook het leefcomfort, ze zijn
koude- en warmteisolerend en geluiddempend.
Bij Wilms heb je de keuze uit een maximum aan
kastmaten en 3 verschillende kastvormen; afgeschuind, rond en recht. De elektrische rolluiken
zijn voorzien van motoren die zelf hun eindpunten
afregelen. Dit is tijdsbesparend en verkleint de
kans op beschadiging op de werf omdat de kast
niet langer hoeft geopend te worden. Bovendien
is deze motor voorzien van een vorstbeveiliging en
obstakeldetectie.

IDEAAL VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE
Opbouwrolluiken worden voor plaatsing reeds op het
raam gemonteerd, dit betekent een enorme tijdbesparing op de werf en minder kans op beschadigingen.
De opbouwrolluiken van Wilms zijn standaard voorzien van isolatie en zijn in verschillende varianten
verkrijgbaar. In de massa gekleurd, bekleefd met folie
of met aluminium voorplaat en geleiders, perfect
afgestemd op de ramen. Deze rolluiken zijn volledig
wind- en waterdicht. Een extra afkasting binnenshuis is
niet meer nodig.

Zonwering
VAN DE SCHADUW GENIETEN WANNEER
U HET WIL!
ZIPX95® is ons windvast screen. Dankzij dit product hebt u geen last meer van storende lichtinval en onaangename warmte. Het speciale
geleidingssyteem, met rits aan de zijkanten van
het doek, laat u toe te genieten van uw screen
wanneer u dat wil, het risico op stukscheurende doeken behoort tot het verleden. Wilms
biedt 3 verschillende kastvormen aan zonder
meerprijs. Bovendien zijn ook de consoles in
aluminium en ze kunnen dus in elke RAL-kleur
gemoffeld worden, wat een perfecte afwerking
garandeert.

OPTIMAAL VAN UW TERRAS GENIETEN!
Met de zonneschermen van Wilms kan u ook
op warme dagen van uw terras gebruikmaken.
De zonnetenten van Wilms zijn top ! U hebt
de keuze uit verschillende modellen, kleuren en
doeken; zo kunt u het zonnescherm perfect in
elke bouwstijl integreren. Van halfopen tot volledig gesloten cassetteschermen, Wilms heeft ze
in haar gamma. Verhoog uw comfort en kies voor
een geautomatiseerd systeem. Zorg zo voor een
optimale werking.

MAAK HET GANSE JAAR DOOR
GEBRUIK VAN UW VERANDA!
Wilms heeft de ideale oplossing voor u en
uw veranda! Daglicht is gezond. Daarom
ook dat steeds meer mensen kiezen voor
een veranda of lichtstraat. Alleen stellen ze
vast dat het er in de zomer bloedheet kan
worden. Dit kan u vermijden met de verandazonwering van Wilms, de lichtinval blijft
gegarandeerd, de hitte blijft buiten. In één
deel of gekoppeld, met of zonder knik, er
zijn verschillende opties.

PIRANACONCEPTS.COM

Ventilatie

Binnen genieten van
gezonde buitenlucht

Rolvent®

Rolvent

®

Voordelen

ZELF VENTILERENDE OPBOUWKAST
Verluchten en isoleren zijn momenteel sleutelwoorden
bij zowel de bouw van een nieuwe woning als in renovatieprojecten! De Rolvent® doet beide! De geïsoleerde
opbouwkast combineert een minimum warmteverlies
met een maximale, gecontroleerde toevoer van verse,
gezonde lucht.
De Rolvent® is uniek op de markt, de enige opbouwkast
met een gegarandeerde, constante luchtdoorvoer: de
kast moet niet extra uitgevuld worden. Op deze manier
verlaagt u eenvoudig en voordelig het energieprestatiepeil van uw woning en bekomt u een gunstiger
E-certificaat!

VERKRIJGBAAR ALS ROLLUIK OF WINDVAST SCREEN
- Isoleren en ventileren met éénzelfde product.
- Permanente ventilatie ook bij gesloten rolluik / scherm.
- De harmonie van de architectuur wordt niet verstoord.
- Toepasbaar op elk raamtype; PVC, aluminium of hout.
- Eenvoudige en stabiele montage boven op raam.
- Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.
- Enorme besparing op de energiefactuur.
- Natuurlijk ventileren, met gesloten ramen = extra veiligheid.
- Wind- en waterdicht.

Rolvent® met screen

Rolvent® met rolluik

waarom Wilms?
- Meer dan 30 jaar ervaring als fabrikant van rolluiken en zonwering
- Ventilatie- en isolatieoplossingen
- 5 jaar garantie op alle producten (rekeninghoudend met de gebruiks-en onderhoudsvoorschriften)
- Verticale integratie, volledige productie onder één dak
- Onberispelijke hoge kwaliteit, dankzij samenwerking met sterke partners
- Betrouwbare levertermijn
- Vaste leverdagen, met eigen vrachtwagens en chauffeurs
- Intens persoonlijk contact met vaste binnendienst- en buitendienstmedewerker
- Opvolging orders + technische ondersteuning via website
- Mogelijkheid tot bezoek van onze toonzaal met uw klanten of inrichting van uw eigen
toonzaal met onze producten
- Gratis opleidingen en producttrainingen het hele jaar door
- Uniek gratis Softwarepakket voor het berekenen van offertes, gekoppeld aan automatische
bestelbon
- R & D die continu op zoek is naar verbeteringen en nieuwe producten
- Eigen dienst na verkoop
- Meer dan 115 gemotiveerde medewerkers dagelijks tot uw dienst
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