
EEN KEUZE VOOR HET LEVEN!

JE BETROUWBARE RAMEN & DEUREN PARTNER

Verdeler van: 

*Bestel je ramen in maart en Pellens doet je gratis warm edge afstandshouders cadeau! Warm edge afstandshouders 
zijn niet alleen mooier, maar vooral efficiënter dan de versies in aluminium. Positief voor de EPB-waarde van je 
woning, je verwarmingskosten en je portefeuille!
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Pellens 
Ramen & Deuren, 
een keuze voor 
het leven! 

ACTIE! GRATIS WARM EDGE
AFSTANDHOUDERS

Pellens Ramen & Deuren is jouw specialist in het leveren en plaatsen 

van ramen en deuren in pvc, aluminium of hout. Zowel voor nieuwbouw 

als renovatie. Al 30 jaar volgen Hubert, Peter en Karen de snelle 

ontwikkelingen in de sector op de voet. Dat is de beste garantie 

om je steeds de meest esthetische, kwalitatieve, economische en 

ecologische oplossingen voor te stellen. Pellens werkt 

enkel met kwalitatief hoogstaande materialen met 

alle aandacht voor duurzaamheid en een feilloze 

montage!

Duurzaam & kwalitatief: 
Schüco, AluK en Internorm
De keuze voor nieuwe ramen en 
deuren maak je niet alle dagen en 
het aanbod op de markt is enorm. 
Bij Pellens helpen we je door enkel 
oplossingen van topkwaliteit aan 
te bieden. De keuze voor Schüco, 
AluK en Internorm is een keuze 
voor kwaliteit, esthetiek, ener-
gie-efficiëntie en duurzaamheid.
Schüco is dé referentie voor op-
lossingen in PVC. De aluminium 
ramen en deuren van AluK zijn 
echte Belgische topproducten. Bij 
Internorm kan je kiezen uit high 
tech ramen en deuren samen-ge-
steld uit hout én aluminium of 
uit kunststof én aluminium. Echt 
uniek!

Persoonlijk 
Het ontwerp van je huis is een 
hoogst persoonlijke keuze. En je 
ramen moeten mooi passen in het 
ontwerp. Bij Pellens vind je ge-
garandeerd de ramen die perfect 
passen bij jouw stijl. Modern of 
klassiek, strak of frivool? 
Door het grote assortiment zijn 

onze ontwerpmogelijkheden vrij-
wel onbeperkt. 
Samen met onze adviseur kom 
je tot de juiste keuze die perfect 
bij jullie past. Met transparante 
afspraken over de opmeting, de 
levering, de vakkundige plaatsing, 
de garantie, de service en ook 
over de prijs natuurlijk. Glashelder, 
zonder verrassingen, precies zoals 
onze ramen.

Energie-efficiënt
Als je weet dat tot 30% van de 
warmte van een huis door de ramen  
kan verloren gaan, is het meteen 
duidelijk waarom je ramen per-
fect geïsoleerd moeten zijn. Zowel 
het glas als het buitenschrijnwerk 
moeten aan de hoogste normen 
voldoen. 
Met onze technologie berei-
ken we isolatiewaarden voor  
beglazingen (Ug) tot 0.40 W/m²K  
en voor de raamgehelen (Uw) tot 
0.62 W/m²K! In onze showroom 
lichten we je graag toe wat dit 
precies betekent en kan je meteen 
kennis maken met alle mogelijk-
heden en profielen.
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