Vira
Veranda

ongeacht het seizoen..

Geniet van je tuin
Veranda’s en carports,
Glazen schuifdeuren en zonweriing

Vira Veranda
Wij verwelkomen je graag als nieuwe klant, of je nu een kleine of grote afnemer bent.
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Vira Veranda wenst je een warme...

Welkom thuis
Veranda’s en carports,
Glazen schuifdeuren en zonweriing

3

Innovatie
Wij hebben een goed oog voor mens en milieu. Daarom volgen wij de innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid op de voet. Onze
profielen en terrasoverkappingen hebben het CE-keurmerk en statiekberekeningen van de draagkracht. Onze terrasoverkappingen zijn gemaakt van
6063-T6 aluminium.
6063-T6 aluminium van Vira Veranda heeft veel goede eigenschappen:
✓ Het materiaal is onderhoudsarm.
✓ Vocht en Uv-stralen hebben geen invloed op het materiaal.
✓ Dit aluminium heeft een lange levensduur.
✓ Het heeft het CE-keurmerk en een statiekberekening en voldoet aan de
verplichte Europese bouwnormen.
v

RAL 9005MS
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RAL 7016MS

RAL 9001MS

Aluminium innovatie en duurzaamheid
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Vertrouwen, efficiënt en slim samenwerk
Samenwerken met Vira Veranda heeft veel voordelen. We zetten ze voor je op een rijtje.

✓ Wij hebben een grote voorraad en kunnen bestellingen daardoor
snel leveren.
✓ Onze technisch ingestelde vertegenwoordigers lossen graag
vraagstukken voor je op of helpen je met het nemen van beslissingen.
✓ Wij kunnen dadelijk leveren vanuit de aluminium- en glasfabriek
zonder tussenschakels. Dat scheelt tijd en geld.
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Samen winnen!

✓ Onze communicatie is duidelijk en helder.
✓ Wij bieden een uitstekende kwaliteit voor een scherpe prijs.
✓ Alle bestellingen worden op maat geleverd, inclusief accessoires
zoals lampen en rubbers.
✓ Het meeste werk is door ons al gedaan, jouw bedrijf hoeft het alleen
nog maar te plaatsen.
✓ Wij hebben specialisten die al je vragen over montage en plaatsing
beantwoorden.
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Levering, ophalen en service
Wilt u snel starten met de installatie van uw carport, terrasoverkapping of glazen schuifwand? Afhalen gaat sneller
dan een levering die op de agenda gebaseerd is.
Geef uw bestelling dan door en haal alles af bij ons magazijn! U kunt via internet een dag en tijd afspreken, wij zorgen dat alles op dat moment voor u klaarstaat. Ons magazijn in Veldhoven is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00
uur (behalve op zondag). Heeft u veel dingen besteld of is het zwaar? Dan raden wij u aan met twee personen te
komen om alles af te halen.
Heb je een groot aantal bestellingen? Geen probleem, dat regelen wij voor je. Wij nemen het regelen van het transport voor onze rekening en de bestellingen worden geleverd aan afgesproken adressen.
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Tot snel!
Wil je meer weten? Je bent bij ons van harte welkom! We vertellen je graag alles over onze producten en werkwijze
onder het genot van een kop koffie of thee. Laat het niet koud worden!
Kies voor Vira Veranda! Al veel tevreden klanten zijn je voor gegaan.

Vira
Veranda
Vira Veranda B.V.
De Run 5206 – 5208
5504 DC Veldhoven
www.viraveranda.nl

9

