R.V.W.
uw partner in maatwerk
alu - inox - staal

Metaal - aluconstructie R.V.W. bvba
Brabantstraat 95
(IZ Vijverdam 2)
8790 Waregem
T 056 60 28 83
F 056 60 58 97
info@rvw.be
www.rvw.be

BEZOEK ONS!
Wilt u weten hoe het er bij ons aan toegaat?
Kom dan naar onze showroom.
Openingsuren:
Maandag t.e.m. zaterdag: na afspraak.
Zondag: gesloten.

Ons bedrijf
RVW startte begin jaren 60 met smeedwerk en het uitvoeren van
herstellingen. Door de jaren evolueerden wij naar metaalconstructies voor industrie & bouw. Zo’n 30 jaar geleden maakten wij reeds
onze eerste aluminium ramen met SAPA.
RVW richt zich op 2 markten:
- fabricatie en plaatsen van stalen & aluminiumschrijnwerk;
- trappen, leuningen en constructies in staal & inox.
Wij werken voor particulieren, bedrijven en de overheid.

THERMISCHE

Uw ≤ 1,3*
GARANTIE

ONZE DIENSTEN
Topschrijnwerk
RVW draagt kwaliteit hoog in het vaandel.
Het schrijnwerk wordt in onze eigen werkplaatsen vervaardigd. Vandaag worden ze nog altijd vervaardigd met profielen van SAPA. Ze
voldoen aan de strengste eisen en normen. Ook het plaatsen gebeurt
door onze vakbekwame plaatsingsdienst.
Samen met onze medewerkers stellen wij ons tot doel kwaliteit en
service aan te bieden.

Professionele aanpak
RVW beschikt over een eigen atelier voor aluminiumschrijnwerk. De
eigen productie en plaatsing blijven de voornaamste troeven. Met
onze kennis en ervaring kunnen wij u helpen met uw keuze van
schrijnwerk, trappen, leuningen …
De werken en werven worden door de zaakvoerders zelf opgevolgd.

Waarom kiezen voor RVW?
• Klasseschrijnwerk voor renovatie en nieuwbouw.
• Kwaliteit en service zijn geen holle woorden.
• Het schrijnwerk wordt in eigen atelier door ervaren mensen
gemaakt.
• Ramen en deuren worden door eigen werknemers geplaatst.
• Er wordt met betrouwbare en ondersteunende (toe)leveranciers
gewerkt.
• De ramen en deuren voldoen aan de strengste normen.
• Regelmatige bijscholing van onze medewerkers om de evolutie
van de normen te volgen.
• Er wordt in onderling overleg samengewerkt met de klant en
architect.
• Een goed eindresultaat is voor alle partijen ideaal
“U kan het zo gek niet bedenken of wij hebben de gepaste oplossing”

* max Uw voor raamgeheel met oppervlakte van
1,6 m2 en beglazing Ug = 1,1 W/m2K

Aluminium, een bewuste keuze
Aluminium is een dankbaar materiaal. Het is heel licht, maar ook
oersterk en duurzaam! Aluminium geeft u de vrijheid te bouwen
zoals u het zelf wil.
Aluminium zit in de lift, zowel voor nieuwbouw als renovatie, zowel
voor de moderne als de klassieke woning. Niet alleen omwille van de
mogelijkheden op esthetisch vlak, de grote diversiteit aan kleuren en
afwerkingen of de onderhoudsvriendelijkheid, maar ook omwille van
de zeer goede technische prestaties. Op thermisch vlak beantwoordt
het aluminium schrijnwerk van Sapa volledig aan de EPB regelgeving en verbetert het dus de totale isolatie van uw woning. De U
waarde van de profielen bieden u vandaag de beste prijs-kwaliteitverhouding die u op de markt vindt. Inzake stabiliteit kunnen hoge
inkompartijen of grote schuiframen perfect gerealiseerd worden. En
ook wat geluidsisolatie betreft, scoort aluminium schrijnwerk goed.
Aluminium is tevens de ideale oplossing voor comfort en veiligheid.
Buisvormige glaslatten en aangepaste veiligheidsbeslagen bieden
u een betere bescherming. En inzake milieu verklappen we u dat
aluminium oneindig recycleerbaar is zonder kwaliteitsverlies.
Aluminium is écht ons ding! De groep Sapa is niet voor niets de
nummer 1 in de wereld inzake extrusie van aluminium, ook Sapa
Building System ontwikkelt al jarenlang toonaangevende profielen
voor aluminium schrijnwerk. Voeg daarbij de vakkennis van uw Sapa
aluminium constructeur en u geniet een leven lang van uw ramen
en deuren!

