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Ons
aanbod

U denkt aan nieuwbouw of aan het
verfrissen van uw bestaande woning.
U heeft een bouwproject.
U bent architect, promotor of

Geco specialiseert zich in het vervaardigen

specialist in het bouwvak.

van buitenschrijnwerk in kunststof, gelakte
kunsthars, aluminium en staal. Door onze

Bij ons bent u steeds welkom, om

jarenlange expertise staan wij steeds garant

ideeën op te doen, om materialen te

voor een perfect esthetische afwerking. In

vergelijken, kleuren en accessoires

deze brochure vindt u een eerste indruk van

te kiezen, na te gaan welke keuzes

onze producten. Het volledige Geco-gamma

kunnen beantwoorden aan uw

is opgedeeld in 3 aparte stijlen: De tijdloze

persoonlijke smaak.

Comfort Line, de landelijke Cottage Line, en
de moderne Pure Line.

Onze ervaren professionals maken
graag – vrijblijvend – alle nodige

Veel kijkplezier,

tijd om u deskundig te adviseren in
onze showroom, studiedienst en

Het voltallige Geco-team.

productiebedrijf in Anzegem.
Om alle nodige tijd vrij te houden
zoals uw project het verdient, graag
best vooraf een afspraak regelen op
het nummer +32 56 68 13 02 of via
mail op info@geco.be.

showroom

Onze
bedrijfsshowroom
te Anzegem.
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v a k m a n s c h a p v a n a to t z

v a k m a n s c h a p v a n a to t z

Vakmanschap
van a tot z
Méér dan 35 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 feilloze nadienst en uitgebreide garantievoorwaarden zijn bij Geco geen loze woorden.

comfort line

cottage line

pure line

e e nvo u d i g e n ti j d l o o s

p a s to r i e e n l a n d e l i j k

s tr a k e n m o d e r n

K u n s t s to f

Stijlramen in
g e l a k te k u n s t h a r s

Aluminium

G e l a k te k u n s t h a r s
Aluminium

S te e l l o o k
Staal
G e l a k te k u n s t h a r s m e t
minimalistisch design

p 8-15

p 16-23

p 24-29
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comfor t line

comfor t line

comfort line
e e nvo u d i g e n ti j d l o o s
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comfor t line

comfor t line

Weetje
Therma Core ® is een 100%
organisch, recycleerbaar materiaal.
Deze innovatieve grondstof heeft
dezelfde sterkte-eigenschappen als

Klassieke
kunststof
ramen

staal maar behoudt de isolatie- en
verwerkingseigenschappen van PVC.

www.geco.be/nl/ramen-en-deuren/kunststof

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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comfor t line

comfor t line

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 en zijn ze makkelijk overschilderbaar aan de binnenzijde van het
huis. 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

www.geco.be/nl/ramen-en-deuren/gelakte-kunsthars

voorbehandeling.
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comfor t line

comfor t line

Aluminium
ramen en
deuren
Ramen en deuren in aluminium
www.geco.be/nl/ramen-en-deuren/aluminium

benadrukken het eigentijdse
karakter van uw woning. Bij
Geco kan u kiezen tussen het
standaard driekamer aluminium
profiel met bouwdiepte 65
mm – al of niet met extra
thermische voorzieningen of het
karaktervolle steellook profiel.
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comfor t line

comfor t line

Weetje
Geco voorziet standaard een
inbraakwerende paddenstoelnok op
elke vleugel van de aluminium ramen
met bouwdiepte 65 mm
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cottage line

cottage line

cottage line
p a s to r i e e n l a n d e l i j k
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cottage line

cottage line

Gelakt kunsthars
met afgewerkte
hoeken en
versieringen
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
is dan ook zeer duurzaam, goed bestand tegen
krassen, en draagt een levenslange garantie op de
goede hechting mee.
Ramen in gelakt kunsthars hebben bij Geco een
exclusieve look, door de volledig weggepolijste
lasnaden. Daarnaast voelen ze precies aan als
hout, met een zachte satijnen touch.

www.geco.be/nl/ramen-en-deuren/gelakte-kunsthars

Weetje
Door gebruik te maken van een combinatie van
kunststoffen, geniet u bij gelakte kunsthars van de
best mogelijke thermische en akoestische isolatie.
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cottage line

cottage line

Weetje
Geco maakt gebruik van een integrale
lakprocedure van het profiel. Wij lakken
niet de raamprofielen, maar wel de
raamkaders. Dus 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

cottage line

Weetje
Geco werkt niet met standaardkleuren.
Alle kleurmogelijkheden zijn
verkrijgbaar aan dezelfde prijs.
De kleur van de ramen is dus naar
eigen keuze. Daarnaast verlenen we
ook een levenslange garantie op de
hechting van de lakken.
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pure line

pure line

pure line
s tr a k e n m o d e r n
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pure line

pure line

Steellook, staal &
gelakt kunsthars
Steellook ramen onderscheiden zich van andere ramen
door hun “staal” uitzicht en subtiele profilering. Steellook
is een aluminium raamuitvoering. Door haar strakke en

Weetje

elegante vorm wordt steellook steeds meer toegepast

Hoewel je vaak stalen ramen en deuren

gewenst bij eigentijdse moderne woningen.

tegenkomt in zwart of wit, kan je ze bij
Geco in alle kleuren verkrijgen.

voor zowel de vervanging van oude stalen kozijnen in een
landelijke of industriële stijl als wanneer een strakke look is

Voor wie geen genoegen neemt met steellook, biedt Geco
ook échte stalen ramen aan. Deze haalt uitzonderlijk hoge
isolatiewaarden, dankzij een uniek procedé van perforatie,
zonder toevoeging van kunststofisolatoren. Alles is dus
volledig uit staal vervaardigd, waardoor de profielen heel
smal kunnen worden gemaakt.
Geco voert sinds kort een gamma minimalistische profielen
in gelakt kunsthars: het kader en de vleugel samen hebben
een zichtbreedte van slechts 20 mm. Ideaal om de pure
lijnen van uw woning te benadrukken.

www.geco.be/nl/ramen-en-deuren/steellook
www.geco.be/nl/ramen-en-deuren/staal
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contact

Contacteer
ons
GECO N.V
Heirbaan 80,
B 8570 Anzegem
T. +32 (0)56 681 302
F. +32 (0)56 681 661
info@geco.be
www.geco.be
Openingsuren
(na afspraak):
Ma. tot vr.: 08u-17u
Za.: 09u-12u

Interesse in onze producten en ons vakmanschap? Aarzel niet om een vrijblijvende
afspraak te maken met onze technische
adviseurs. Zij geven u graag een rondleiding in onze werkplaatsen te Anzegem, en
verschaffen u de nodige informatie in onze
flagstore toonzaal. Wij zijn ervan overtuigd
dat we u waardevol advies en kundige
oplossingen zullen bieden voor uw buitenschrijnwerk. Een bezoek (na afspraak) bij
Geco loont steeds. Wij adviseren u graag,
dit hoort immers tot onze missie.
Hopelijk tot binnenkort.
Het voltallige Geco-team.

skinn.be

