Een sterk staaltje maatwerk

Een sterk staaltje maatwerk
Als jong en dynamisch bedrijf bouwde Wuco op enkele
jaren tijd een indrukwekkende referentielijst op.
Trappen, balustrades, poorten, hekwerk, glazen loopvloeren,
carports, luifels, terrasoverkappingen, ramen en deuren,
terrasconstructies, industriële staalconstructies,… Bij ons
géén standaardproducten, maar alles op maat gemaakt in
staal, inox, aluminium of roestvrij staal. Binnen ons
vakgebied gaan we geen enkele uitdaging uit de weg.
Wij zijn vaste partner voor tal van aannemers,
architecten en projectontwikkelaars.

Van ontwerp tot realisatie
Een foto, een vaag idee, een eerste schets, gedetailleerde
tekeningen, een voorbeeld dat u ergens hebt opgemerkt,
… of een andere inspiratiebron. Wuco neemt elk
project van begin tot einde op zich. Graag komen
we persoonlijk langs om uw project te bespreken. Uw
wensen en verlangens vormen de basis voor een eerste
basisontwerp en een prijsofferte
prijsofferte.. Na uw akkoord
werken we de gedetailleerde uitvoeringsplannen uit.
Dankzij de 3D-voorstelling krijgt u meteen een helder
beeld van het eindresultaat. Volgens het afgesproken tijdstip
gaan we in het werkatelier aan de slag, aansluitend volgt de
montage en installatie ter plaatse.aansluitend volgt de
montage en installatie ter plaatse.

Hoge afwerkingsgraad
Zaakvoerder Cor Wuijts legt zowel voor zichzelf als
zijn medewerkers de lat bijzonder hoog. Op vlak van
afwerkingsgraad onderscheiden wij ons graag in de
markt. Wij staan dan ook garant voor een ijzersterke
prijs/kwaliteitverhouding.
Voor de eindafwerking krijgt u de keuze uit talrijke
mogelijkheden: galvaniseren, al dan niet gecombineerd met
lakken of poedercoating in zo goed als ontelbare kleurmogelijkheden. Wij begeleiden u graag bij deze keuzes.

Expert in de combinatie met glas
Glas en metaal gaan bijzonder goed samen, zo merkt u
in tal van onze voorbeeldprojecten. Wuco specialiseert
zich in de combinatie van metaalwerken met glas.
Dit krijgt vorm in stijlvolle glazen loopbruggen, traptreden,
leuningen, wanden, overkappingen,…

Rechtstreeks voor
particulieren
Particuliere klanten verwachten
voor hun metaalelementen op
maat een hoge decoratieve en
esthetische waarde. Trappen,
balustrades, leuningen, orangeries,
tuinkamers, tuinpoorten,… Steeds
moeten ze mooi aansluiten bij de stijl
van de woning. Met oog voor detail
en gevoel voor design realiseert
Wuco al uw metaaldromen.

Vaste partner voor architecten en
aannemers

Industriële en commerciële
opdrachten

Verschillende aannemers en architecten hebben in Wuco
een vaste partner ontdekt voor al hun metaalwerken op
maat. Zij waarderen onze flexibele aanpak en weten
dat wij steeds kwaliteit afleveren.

Ook industriële en commerciële klanten vinden in Wuco
een betrouwbare partner voor al hun metaalwerken. Wij
realiseerden al tal van kant-en-klare projecten voor winkels
en kantoren. Daarnaast gingen we ook al veelvuldig aan
de slag in productieruimtes en fabrieken. Wij leveren
de projecten op volgens het afgesproken lastenboek.

Projectontwikkelaars
Projectontwikkelaars houden van duidelijke afspraken en
strikte deadlines, wij ook. Onze opdrachten voor projectontwikkelaars variëren van terrasconstructies en trappen
voor appartementsgebouwen tot allerlei andere
esthetische elementen voor hun project.

Deze commerciële en industriële projecten variëren
van esthetische elementen en trappen voor
winkelinrichting tot stalen draag- en steunbalken,
industriële trappen en staalconstructies op maat. Wij
kennen weinig technische beperkingen voor
mogelijke toepassingen of constructies.

Totaalprojecten van
a tot z
Aansluitend met onze metaalwerken
kan u Wuco inschakelen voor
totaalprojecten.Wanneer u zelf geen
tijd of zin hebt om de volledige
realisatie van een paardenstal,
orangerie, tuinkamer, verbouwing,…
of
ander
bouwproject
te
coördineren, nemen wij dit graag van
u over. Hiervoor werken wij nauw
samen met een vaste selectie
van onderaannemers zoals
grondwerkers, metsers, elektriciens,
loodgieters, gyprocplaatsers,… U
vindt in Wuco één deskundig
aanspreekpunt dat de vlotte
voortgang coördineert en alles
controleert.
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