
LET'S MAKE SOMETHING 
GREAT TOGETHER



DROOMT U OOK VAN 
EEN STALEN RAAM OF 
DEUR IN UW WONING? 
STEEL DREAMS ZET DIE 
DROOM GRAAG OM IN 
WERKELIJKHEID!

Staal geeft een meerwaarde aan elke 
woning. Het sluit zich naadloos aan 
bij elk interieur. Modern, landelijk, 
industrieel of tijdloos. Met smeedijzer 
zijn de mogelijkheden eindeloos. 

Ramen en deuren bepalen mee de stijl 
van uw woning. Met staal behoudt 
u het ruimtegevoel en maximaliseert 
u de lichtinval. De profielen zijn fijn en 
elegant maar door hun kracht kunnen 
ze ook grote glaspartijen dragen. 



TOT IN DE PUNTJES AFGEWERKT

Elk ontwerp is uniek en tot in de puntjes afgewerkt. 
U kiest het aantal verdelingen, de deurkruk én de kleur. 

Al onze ontwerpen zijn gepoedercoat.  
Ze zijn krasbestendig én makkelijk te onderhouden. 



Ons staal is krachtig en van hoge kwaliteit waardoor  
we met heel fijne profielen kunnen werken.

Stalen deuren zijn veilig. Ze bestaan uit staal en glas,  
de veiligste combinatie. 

GROTE GLASPARTIJEN



BIJZONDER MAATWERK

Personaliseer uw ontwerp door te kiezen voor helder, 
kathedraalglas, mat glas,... of zelfs een combinatie. 

Maatwerk is ons streefdoel. Uw wensen zorgen voor 
de persoonlijke touch in ons design. 



PAST IN ELK INTERIEUR

Uw stalen ontwerp wordt dé eyecatcher  
van uw interieur.

Kantoorruimtes, woonkamers of zelfs alle beglazing in uw 
huis. Uw wensen vormen de basis voor onze ontwerpen. 



EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Met staal is alles mogelijk. Ramen, deuren, trapleuningen,  
tafelpoten, … Een zeer ruim aanbod aangepast aan uw vraag.

Een deur met klassieke, assymetrische of geen verdelingen?  
Alles is mogelijk.



HANDGEMAAKT

Elk onderdeel van uw raam, deur, tafel, leuning,  ... 
maken wij in eigen beheer. 

U bent steeds welkom in ons atelier om eens een 
kijkje te komen nemen.



WE HELPEN U GRAAG 
VAN DROOM NAAR 
WERKELIJKHEID!
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