
Perfectie!

Wie z'n ultieme woondroom gerealiseerd wil zien, stelt de hoogste eisen 
aan de uitvoering van ramen, deuren, schuiframen en schuifdeuren. Op-
lossingen moeten niet alleen mooi zijn, maar ook praktisch en gebruiks-
vriendelijk en in alle opzichten bijdragen aan het woon- en leefcomfort. 
Aluverre Gevelbouw is een betrokken partner die vanaf de eerste schet-
sen meedenkt over het creëren van de best mogelijke oplossing én par-
ticuliere klanten graag over de vele mogelijkheden adviseert.  Niet alleen 
wat betreft de verschillende soorten profielen en beglazing, maar ook 
over hoogwaardig hang- en sluitwerk en handgrepen.

MAATWERK OP HOOG NIVEAU 
Alle oplossingen kunnen inbraakwerend worden uitgevoerd en zijn zo-
wel handmatig als elektrisch bedienbaar. Doordat Aluverre Gevelbouw 
de engineering en productie helemaal in eigen huis verricht, kan er snel 
geschakeld én flexibel ingespeeld worden op uw randvoorwaarden. Hier-
door kan er altijd optimaal tegemoet gekomen worden aan de eisen van 
opdrachtgever en architect én maatwerk op hoog niveau geleverd wor-
den. 

ECHTE SPECIALISTEN 
Aluverre Gevelbouw is een familiebedrijf en dát bepaalt het karakter van 
dienstverlening. Ieder persoonlijk advies, lichten wij u ook persoonlijk toe. 
Alle medewerkers zijn echte specialisten en deze vakmensen kunnen met 
hun jarenlange ervaring ook profielen met de hand bewerken waardoor 
wij oplossingen kunnen bieden waar een ander stopt. Waar de machine 
ophoudt gaat Aluverre Gevelbouw verder. Het onmogelijke doen wij di-
rect, alleen wonderen duren iets langer! 

CONTACT 
Betrokkenheid en inlevingsvermogen is vanzelfsprekend én noodzakelijk. 
Aluverre Gevelbouw is pas tevreden als de klant dat is. De betrokkenheid 
stopt niet bij de oplevering. Een project wordt volledig begeleid vanaf 
de ontwerpfase tot en met het onderhoud. Bent u nieuwsgierig gewor-

den naar wat Aluverre Gevelbouw voor u kan betekenen? Neem dan vrij-
blijvend contact op via info@aluverre.nl of telefonisch via 0184-679494. 
Een bezoek aan de showroom behoort tot de mogelijkheden maar de 
specialisten van Aluverre Gevelbouw komen ook graag bij u langs om 
te kijken hoe wij het verschil voor u kunnen maken voor uw exclusieve 
woondroom. 

Kade 48, 3371 EP Hardinxveld-Giessendam
Tel:  0184- 67 94 94 , info@aluverre.nl, www. aluverre.nl

Authorized Sky-Frame dealer for the Netherlands:

Aluverre Gevelbouw
3371 EP Hardinxveld-Giessendam  

+31 184 679494 | info@aluverre.nl | www.aluverre.nl 

The frameless insulated sliding windows by Swiss manufacturer Sky-Frame blend 
naturally into their surroundings, creating a seamless continuity between indoors 
and outdoors and blurring the line between where the living space ends and the 
view begins. SKY-FRAME.COM


