
Een doorkijk 
op uw wereld



Stel je de zon voor die uw zithoek verwarmt, 
de gutsende regen, de sneeuw die neerdwarrelt.
En u zit daar, comfortabel binnen, maar toch 
verbonden met de buitenwereld. Genietend van 
beide, vanuit uw eigen wereld... 

... Dat is wat ons de professionals 
van Wako, bezighoudt, dag na dag. 
Dat is onze bestaansreden.
Wako vormt de geknipte oplossing voor uw ramen en deuren, 
maar ook voor veranda’s, binnenwanden en zelfs glasgevels. Wij 
produceren al ruim 90 jaar lang ramen.

Kwaliteit, veiligheid en dienstverlening dichtbij onze klant is voor 
ons belangrijk. Onze producten worden vervaardigd met de beste 
onderdelen die we met zorg selecteren, waardoor ze borg staan 
voor een lange levensduur en een flinke energiebesparing. Om 
die ongeëvenaarde kwaliteit te kunnen garanderen investeren we 
voortdurend in onze productievestigingen in Redange en Gembloux, 
die gespecialiseerd zijn in aluminium en PVC. 

Wako’s toewijding betekent ook dat u een exclusieve service krijgt: 
die van onze partnerinstallateurs en schrijnwerkers, dichtbij u in 
de buurt. Deze begeleidt u van het opmeten tot het afleveren van 
de bestelling, en staan garant voor een perfect eindresultaat. Tot 
slot garanderen we ook een attente en efficiënte naverkoopdienst 
binnen een ecologisch verantwoordelijke organisatie die in alles 
aandacht heeft voor het milieu.
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Het hele verhaal 
met één klik.
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« Een ruime kijk op de 
buitenwereld, ook in de winter. »

« Een warme en intieme ruimte, om tot 
rust te komen en de batterijen op te laden. 
Van zoiets heb ik altijd al gedroomd. Met 
een adembenemend uitzicht waarvan je 
wegdroomt. Die droom is werkelijkheid 
geworden, Met dank aan mijn Wako-
raadgever. »

Sofia
Wako klant

« Toen ik de ruimte zag en naar de wensen 
van de klant geluisterd had, heb ik haar 
onmiddellijk een ingewerkt schuifraam 
voorgesteld. Die oplossing biedt het voordeel 
van een grote opening en garandeert 
eveneens goede isolatiewaarden. »

Laurent
Wako schrijnwerker-raadgever



« Wat een lichtinval ! »

« In onze contreien laten we graag het 
licht binnen. Of het nu is om van de zon te 
genieten of om de indruk te hebben buiten 
te zijn, ook met grillig weer. Zelfs tijdens 
mijn yoga heb ik het gevoel dat ik in de 
natuur ben. Het advies van onze Wako 
schrijnwerker was echt een pluspunt in 
onze besluitvorming. Dankzij hem baden 
we het hele het jaar door in het licht en 
hebben we aan ruimte gewonnen toe. »  

Romane
Wako klant

« De klant vroeg ons om meer licht zodat 
zij beter van haar interieur kan genieten. 
We boden haar aan om de hele achterzijde 
van haar huis te openen, zodat zij elk 
seizoen het gevoel zou hebben alsof ze in 
de natuur leeft.  Hierdoor kan zij maximaal 
genieten van het licht en de natuurlijke 
warmte, terwijl zij eveneens geniet van 
een uitstekende isolatie. »  

Gunther
Wako schrijnwerker-raadgever

Het hele verhaal 
met één klik.
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Het hele verhaal 
met één klik.
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«  We hebben er een
ruimte bijgekregen. »

« Naar aanleiding van de renovatie van 
ons huis wilden we de leefruimte vergroten, 
en tegelijkertijd de trap scheiden van de 
leefruimte. Maar hoe konden we de helderheid 
en het aspect ervan behouden. Daarvoor 
hebben we beroep gedaan op Wako. »

Jan
Wako klant

« In de loop van het leven evolueren de 
functies van ruimtes.  Dankzij onze I.D.A.- 
scheidingswanden konden wij de traphal 
scheiden van de woonkamer.  Op deze 
manier zorgt I.D.A dat de ruimte natuurlijk 
en open aanvoelt zonder licht te verliezen.  »

Pieter
Wako schrijnwerker-raadgever
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Deuren in PVC bieden een zeer goede 
thermische en akoestische isolatie. Ze zijn 
doorgaans zeer gemakkelijk in onderhoud 
bijzonder goed bestand tegen stoten, 
vervorming en uv-licht. Ze bestaan in 
allerhande kleuren en kunnen aan tal van 
openingen worden aangepast.

BUITENSCHRIJNWERK

   PVC   Deur   

Aluminium is een modern, stevig materiaal, 
en duurzaam bovendien, aangezien het 
eindeloos gerecycleerd kan worden. Wako-
deuren in aluminium passen perfect bij 
elke woningstijl en zorgen steevast voor 
een eigentijdse uitstraling. Ze zijn zeer 
gemakkelijk te onderhouden en bieden 
een maximale dichtheid, zelfs bij XXL-
afmetingen. Verder zijn er uiteenlopende 
domotica systemen mee te combineren, 
die het leven gemakkelijker maken, maar 
wel altijd in alle veiligheid !

BUITENSCHRIJNWERK

 ALU   Deur   



Innovatieve technologieën garanderen 
een uitstekende thermische en perfecte 
akoestische isolatie van de Wako PVC 
schuiframen. Voor de kleuren is er 
keuze uit een brede waaier en allemaal 
zijn ze even onderhoudsvriendelijk. 
De PVC schuiframen zijn vervaardigd 
uit duurzame materialen en kunnen 
zich aapassen aan elke ruimte, zowel bij 
nieuwbouw als bij renovatiewerken. Hun 
vlotte werking staat borg voor eenvoud 
en comfort in gebruik.

BUITENSCHRIJNWERK

   PVC  Schuifraam 

Wie kiest voor een aluminium schuifraam 
van Wako, geeft zijn woning een elegante 
en eigentijdse ‘touch’. Aluminium is fijn en 
discreet om een maximum aan natuurlijke 
lichtinval te behouden. De schuiframen in 
aluminium kunnen tegen een stootje en 
voldoen aan de hoogste eisen op het vlak 
van comfort en design. Binnen en buiten  
lopen in elkaar over en zo geniet je het hele 
jaar door van je terras of tuin.

BUITENSCHRIJNWERK

 ALU  Schuifraam  
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Kenmerkend voor de aluminium ramen 
van Wako zijn de slanke profielen. Welke 
kleur je ook kiest — en alles is mogelijk – 
hun tijdloze design is een verrijking voor 
de hedendaagse stijl van uw woning. Ze 
zijn zeer betrouwbaar en bieden nu een 
nog grotere energie-efficiëntie. Ze vergen 
slechts weinig onderhoud en hebben een 
lange levensduur. De perfecte balans tussen 
schoonheid en veiligheid.

PVC staat bekend als een stevig materiaal 
en biedt een goede duurzaamheid in 
de tijd. PVC ramen zijn ontwikkeld voor 
passiefhuizen en lage-energiewoningen. 
Ze zijn verkrijgbaar in tal van kleuren en 
bieden een hoge isolatiegraad.  Qua ontwerp 
koppelen ze design aan hoogtechnologische 
kenmerken en bieden ze kwaliteit tot in de 
kleinste details.

BUITENSCHRIJNWERK

   PVC   Raam    
BUITENSCHRIJNWERK

 ALU   Raam 
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Onze aluminium veranda’s geven uw 
leefruimte een heel eigen karakter. 
Ze combineren elegantie en comfort tot 
een heuse meerwaarde voor uw woning. 
Ze brengen licht en warmte in huis, op een 
manier die dankzij het kwaliteitsglas en de 
grote openingen perfect te beheersen valt. 
Een efficiënte manier om uw woning een 
groter volume te geven.

Onze g lasgevels  garanderen een  
optimale verspreiding van het licht in het 
gebouw. Hun moderne esthetiek geeft 
eenvoudige en ook complexere projecten  
een minimalistische uitstraling.  Glasgevels 
zijn een toekomstgericht product voor 
kantoren, industriële gebouwen en 
privéwoningen.

BUITENSCHRIJNWERK

 ALU   Veranda
BUITENSCHRIJNWERK

 ALU  Glasgevel 
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De I .D.A.-oplossing van Wako is het 
antwoord op de huidige tendens om voor 
deuren en schuifdeuren te gaan die glas 
combineren met een robuuste ‘stalen 
look’. Met I.D.A. creëer je nieuwe ruimten in 
huis, zonder dat er zonlicht verloren gaat.  
I.D.A. is zeer eenvoudig in onderhoud en geeft 
uw interieur een minimalistisch, industrieel 
cachet. Een moderne stijl die eenvoud 
verzoent met elegantie.

BINNENSCHRIJNWERK

 ALU  I.D.A. Deur
BINNENSCHRIJNWERK

 ALU  I.D.A. Afscheiding

Deze nieuwe deuren en wanden in glas 
en aluminium maken gebruik van de  
I.D.A.-aluminiumprofielen, die garant staan 
voor een perfecte kwaliteit. Dankzij de 
nauwgezette productie bij Wako kunnen 
hiermee alle afmetingen gerealiseerd 
worden, voor kantoorprojecten of voor elk 
type interieur. Met zijn I.D.A.-gamma biedt 
Wako de liefhebbers van design en lichte 
interieurs de knapst denkbare oplossing.
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We begeleiden je vóór, 
tijdens en na de 

plaatsing.

ADVIES
OPMETINGEN

PLAATSING
DIENST NA VERKOOP
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“ Samen engageren wij ons voor 
een betere toekomst. ” 
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ONS ENGAGEMENT, 
ONZE KWALITEIT

Het behoud van de planeet is ongetwijfeld de voornaamste 
uitdaging waarmee de mensheid vandaag geconfronteerd 
wordt. Als gerenommeerde industriële speler zet Wako al 
enkele jaren actieve stappen gericht op de bescherming van 
ons milieu. Wako is een ontegensprekelijk synoniem voor 
hoge productiekwaliteit van ramen en deuren, met verhoogde 
isolatiewaarden... Maar we wilden meer doen dan dat !

CO²- neutraal

Wako heeft zich tot doel gesteld om de koolstofvoetafdruk die 
het gevolg is van zijn industriële en commerciële activiteiten 
zo klein mogelijk te maken en het saldo te compenseren.  
En dat doel hebben we ook gehaald, want Wako verkreeg 
eind 2020 de certificatie « CO²-neutraal » ! 

Kwaliteitsleverancier

Ramen en deuren in aluminium en PVC installeren is een vak 
waarvoor precisie en professionalisme vereist zijn.

Als gerenommeerd fabrikant van ramen en deuren in 
aluminium en PVC heeft Wako zich omringd met een netwerk 
van professionals, ook in uw buurt, die werk van onberispelijke 
kwaliteit leveren.

Onze schrijnwerkers-raadgevers zijn actieve partners uit uw 
regio die u begeleiden, vóór, tijdens en na de plaatsing van 
uw schrijnwerk, en u een voorbeeldige dienstverlening en 
onberispelijke prestaties zullen leveren.

Met zijn 90 jaar ervaring heeft Wako een solide reputatie 
opgebouwd. De onderneming wil op allerhande manieren 
het verschil maken: luisteren, adviseren, termijnen nakomen, 
garanties ... zijn onze belangrijkste troeven, gericht op dat ene 
doel: je project, waardoor u BETER zult leven, MEER zult leven !



Contacteer Wako om uw wensen werkelijkheid te 
laten worden ! Een gekwalificeerde raadgever zal 
u begeleiden bij uw project.  We selecteren onze 

raadgevers op basis van uw woonplaats, project en uw 
wensen, om samen uw wereld te creëren.
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www.wako.be/nl/advies-en-offertes

BESPREEK UW PROJECT 
MET ONS. 

Bij Wako begint alles altijd met aandachtig luisteren, om een goed 
beeld te krijgen van uw verwachtingen. We nemen de tijd om advies 
te geven en u optimaal te begeleiden. Ramen installeren gaat immers 
over meer dan opmeten en zo snel mogelijk plaatsen.

We denken mee over uw verwachtingen en kunnen die ook perfect 
terug koppelen naar de realiteit, uw realiteit. We staan open voor 
de wereld van onze klanten. Daarom willen we dichtbij hen staan en 
stellen wij ons op als een heuse partner, vanaf de eerste contacten tot 
de naverkoopdienst. Dat doen we via een raadgever die we zorgvuldig 
selecteren, uitgaande van uw behoeften.
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NOTITIES
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Contacteer ons

www.wako.lu  
info@wako.lu 
+352 58 80 65

www.wako.be
info@wako.be
+32 81 61 24 42


