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Alles in eigen beheer

Kwaliteit in gevels:
onze zorg

Meer Gevelsystemen is specialist in de ontwikkeling, productie en montage van aluminium
en stalen gevels. Bij Meer Gevelsystemen kunt u de
complete realisatie van uw gevel aan één partij uitbesteden. Van het inmeten en het ontwikkelen
tot en met de productie en realisatie: wij doen
alles volledig in eigen beheer. In onze hoogwaardig
geoutilleerde productieruimte werkt een team van
kundige en gemotiveerde vaklui aan gevels van
topkwaliteit. Daardoor kunnen wij de beste (maat)
oplossing garanderen tegen een aantrekkelijke prijs.
De korte lijnen en professionele organisatie zorgen
ervoor dat wij iedere opdracht snel en soepel kunnen
afronden.

Altijd een passend antwoord
Breed assortiment
Meer Gevelsystemen levert een breed assortiment gevels. Zo betrekken wij van gerenommeerde leveranciers vliesgevels in veel verschillende uitvoeringen. Deze gevels geven een
gebouw een heel eigen uitstraling: van strak en zakelijk tot speels en innovatief. VDMG® is
een gevelsysteem dat wij zelf hebben ontwikkeld. Het product is geschikt voor verschillende
oplossingen en tot elke verdiepingshoogte toepasbaar.
Naast gevels levert Meer Gevelsystemen ook deuren, kozijnen en serres. Alles in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

MEER
maatwerk in
gevelsystemen

Of het nu gaat om de gevel van een hypermodern tuincentrum, een plaatselijke winkel of een
grootschalig fabriekscomplex: Meer Gevelsystemen heeft het passende antwoord. Wij zijn
actief in de utiliteitsbouw, de land- en tuinbouw, de industrie, de winkelbranche, de woningbouw en in renovatieprojecten.
Voor de utiliteitsbouw maken wij gebruik van een profielenreeks met een excellent design.
De profielen geven veel ruimte voor variatie. In overleg met de aannemer of architect maken
wij speciale gevels – vliesgevels of VDMG® – volledig op maat.
De land- en tuinbouw is een sector waarin Meer Gevelsystemen van oudsher bijzonder actief
is. Omdat geen kas, tuincentrum of bedrijfsruimte hetzelfde is, zoeken wij altijd naar
verantwoorde maatoplossingen.
Aan klanten in de industriële sector leveren wij deuren, kozijnen en vliesgevels. Dankzij
onze zorg voor kwaliteit, oog voor detail en jarenlange ervaring zijn wij een gewaardeerde
en professionele partner voor kleine én grootschalige industriële projecten.
De pui van een winkel is letterlijk en figuurlijk de etalage van de onderneming. Vanuit deze
wetenschap werken we bij Meer Gevelsystemen aan een optimale uitstraling van de winkel.
Of het nu gaat om de gevel, de kozijnen of de deur: ieder aspect krijgt de zorg en aandacht
die het verdient.
Voor woningen leveren wij deuren en kozijnen op maat en met de aanblik en het karakter
die passen bij uw huis. Daarnaast realiseren wij serres die het woonplezier fors verhogen.
De serres worden opgebouwd uit losse aluminium componenten, die staan
voor een lange levensduur en gering onderhoud.
Voor een stijlvolle renovatie van een woning of bedrijfspand zijn goede materialen nodig.
Meer Gevelsystemen levert daarom kozijnen die qua vorm en uitstraling volledig aansluiten bij het karakter van het pand. En omdat renovatie altijd maatwerk is, zorgen wij
zelf voor het inmeten, produceren en plaatsen van de profielen.

