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Vakmanschap
van A tot Z
Méér dan 40 gespecialiseerde vakmensen
staan bij Geco in voor een volledig
geïntegreerde aanpak:
Onze accountmanagers hebben allen een
doorgedreven interne technische opleiding
genoten. Zij werden geselecteerd omwille
van hun klantvriendelijkheid maar ook
omwille van hun uitgesproken zin voor
esthetiek. Onze ingenieurs en technici
volgen uw project op met bijzondere
aandacht voor alle details.
De gemaakte beloftes worden ingelost
dankzij een feilloze planningsdienst. De
productie gebeurt volledig in Anzegem,
in moderne bedrijfsgebouwen met een
werkoppervlakte van ruim 5.000 m² waar
spitstechnologie wordt gecombineerd met
oerdegelijk vakmanschap.
De montage gebeurt door eigen –zorgvuldig
opgeleide– monteurs of door onze premium
partners-vakmensen. Een optimale nadienst
en uitgebreide garantie-voorwaarden zijn bij
Geco geen loze woorden.
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De ontwikkelingen in de
kunststofwereld evolueren
razendsnel. Wie vandaag
kiest voor buitenschrijnwerk in
kunststof maakt een uitstekende
keuze naar de toekomst toe. Dit
zowel op het vlak van isolatie,
veiligheid als onderhoud.
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Klassieke
kunststof
ramen

Weetje
Kunststoframen zijn ecologisch perfect verantwoord, ze hebben
dezelfde ecologische impact als inheems hout. Kunststof
is duurzaam, kent uitstekende isolatiewaardes en is erg
onderhoudsvriendelijk.
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Gelakte
kunsthars
ramen
Ramen in gelakte kunsthars zijn dé
specialiteit van Geco. De gelakte
ramen en deuren van Geco zijn
verkrijgbaar in alle gewenste kleuren
(RAL, NCS, Pantone, Flamant…),
dankzij het eigen Gecodur®laksysteem. Ook naar onderhoud toe
zijn deze producten zeer voordelig.
Zo zijn deze ramen zeer goed bestand
tegen krassen. De ramen in gelakte
kunsthars hebben bij Geco een
exclusieve look, door de volledig
weggepolijste lasnaden en het
aangename satijngevoel.

Weetje
Gelakte kunsthars ramen kunnen perfect worden
overschilderd aan de binnenzijde zonder bijkomende
voorbehandeling. De Gecodur®-lak op
de profielen wordt qua hechting levenslang gegarandeerd.
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Aluminium
ramen en
deuren
Bij Geco kan u kiezen tussen beter
isolerende méérkamerprofielen met
een bouwdiepte van 75 of 90 mm. Om
aan de huidige en toekomstige normen
te voldoen kunnen extra thermische
voorzieningen worden verwerkt in de
profielen.
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Weetje
Bij Geco worden alle ramen standaard voorzien van verdekt
liggende (onzichtbare) scharnieren behoudens technische
verhindering. Onze inbraak vertragende sluitingen zijn
eveneens standaard voorzien.

20
—

21
—
cottage line

cottage line

cottage line
pastor ie e n la nde lijk
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Het studiebureau van Geco ontwierp een
reeks eigen raamprofielen die het houten
raamkozijn perfect nabootsen. Dankzij het
eigen Gecodur®-laksysteem zijn ze ook
verkrijgbaar in alle kleuren naar keuze (RAL,
NCS, Pantone, Flamant…). Het voordeel
van gelakte kunstharsen ramen en deuren
is het beperkte onderhoud dat u hieraan
hebt in vergelijking met houten schrijnwerk.
Het lakwerk op de profielen is dan ook zeer
duurzaam, goed bestand tegen krassen,
en draagt een levenslange garantie op de
hechting mee. Om het houten raamkozijn
nog beter te imiteren kan u ervoor kiezen
om sierstukken aan het raam toe te voegen.

cottage line

cottage line

Gelakte
kunsthars
met afgewerkte
hoeken en
versieringen
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Weetje
Het gloednieuwe Isola 84-systeem met
drievoudige dichting komt tegemoet aan
de meest strenge isolatienormen, en dit
zowel op akoestisch als op thermisch vlak.
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cottage line

Weetje
Geco maakt gebruik van een integrale lakprocedure
van het profiel. Wij lakken niet enkel de
raamprofielen, maar wel samengestelde kaders en
vleugels. Dit gebeurt na de assemblage, wat schade
tijdens productieproces van de ramen uitsluit en een
homogene uitstraling van het raam garandeert.
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cottage line

Weetje
Geco werkt niet enkel met standaardkleuren.
Alle kleurmogelijkheden zijn bij ons verkrijgbaar.
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cottage line

cottage line

Weetje
U kan perfect verschillende stijlen combineren in één
woning. Onze adviseurs staan u graag bij met het
voorstellen van de best passende combinaties.
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pure line
stra k e n mode r n
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Moderne
steellook en
minimalistishe
kunsthars
Steellook ramen onderscheiden zich van
andere ramen door hun “staal” uitzicht
en subtiele profilering. Steellook is een
aluminium raamuitvoering. Door haar
strakke en elegante vorm wordt steellook
steeds meer toegepast voor zowel de
vervanging van oude stalen kozijnen in een
landelijke of industriële stijl als wanneer
een strakke look is gewenst bij eigentijdse
moderne woningen.
Geco voert biedt ook een gamma
minimalistische profielen in gelakte
kunsthars: Square Pure 84 waarbij het
kader en de verdektliggende vleugel samen
amper 25 mm zichtbreedte vertonen. Ideaal
om de strakke lijnen van uw woning te
benadrukken, terwijl u de hoogst mogelijke
isolatienormen behaalt
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Wie kiest voor een slanke raamprofilering kiest niet enkel voor een strak design.
Grote raampartijen in combinatie met een fijn raamprofiel laten het toe om veel
lichtinval binnen te halen in uw woning.

pure line

pure line

Weetje
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pure line

Weetje
In eenzelfde project kunnen verschillende profileringen
gecombineerd worden. Dit zorgt ervoor dat er meer dimensie
ontstaat per gevel en laat u toe een unieke woonst te creëren.
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GECO N.V.
Heirbaan 80,
B 8570 Anzegem
+32 56 681 302
info@geco.be
www.geco.be
Openingsuren:
van maandag tot
zaterdag, op afspraak.

Contacteer ons
Interesse in onze producten en ons
vakmanschap? Aarzel niet om een
vrijblijvende afspraak te maken met onze
technische adviseurs. Zij ontvangen u
graag in onze showroom te Anzegem en
verschaffen u de nodige informatie voor uw
project. Wij zijn ervan overtuigd dat we u
waardevol advies en kundige oplossingen
zullen bieden voor uw buitenschrijnwerk.
Om u optimaal te kunnen adviseren, werken
wij steeds op afspraak.
Hopelijk tot binnenkort.
Het voltallige Geco-team

