Elke woning wordt
beter met Dreumel
Inspiratie Magazine

Kwaliteit, zekerheid
en garantie
Een verstandige investering; zo wordt de
aanschaf van nieuwe kozijnen, een schuifpui,
een vouwwand, een dakkapel of een serre
vaak genoemd. Daar is Dreumel het volledig
mee eens. Want na afronding van een project
is de waarde van de betreffende woning
vaak meer gestegen dan het bedrag van de
feitelijke investering. Dat is zeker het geval
wanneer u kiest voor gegarandeerde kwaliteit.
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GARANTIE

Kunststof kozijnen levert Dreumel met
het keurmerk van de Vereniging Kunststof
Gevelelementenindustrie (VKG). Het VKGkeurmerk biedt 5 grote voordelen:
• Houders van een VKG-keurmerk voldoen aan
de strenge eisen op het gebied van kwaliteit
en deskundigheid.
• Het VKG-waarborgfonds en de VKGleveringsvoorwaarden bieden u zekerheid,
onder meer met betrekking tot uw
aanbetaling op kunststof kozijnen.
• U ontvangt een garantiecertificaat als bewijs
voor 10 jaar garantie op het product, de
montage en de kleur.
• Kunststof kozijnen zijn zeer milieuvriendelijk
door het VKG inzamel- en recyclesysteem
én door de duurzame eigenschappen van
kunststof kozijnen, ramen en deuren.
• Heeft u een vraag? De VKG-helpdesk biedt
u ondersteuning. Heeft u een klacht, dan
heeft het VKG-keurmerk een duidelijke
klachtenprocedure. Vraag ook gerust naar
de Dreumel Garantie. Daar kunt u zonder
mankeren op bouwen.

SERVICE
Afspraak is afspraak
Met gebruikmaking van ons
vakmanschap en onze ruime
ervaring leveren wij kunststof,
aluminium en houten kozijnen,
dakkapellen, serres, schuifpuien
en vouwwanden van de hoogste
kwaliteit. Onze flexibele organisatie
zorgt ervoor dat we aan alle wensen
op maat kunnen voldoen. Daardoor
zijn we uitgegroeid tot een van de
marktleiders in Zuid-Holland. Sinds
de oprichting in 1988 is ons motto:
afspraak is afspraak. Daar mag u op
rekenen!
Onze constante focus op kwaliteit
en service is door de jaren heen
een vaste kernwaarde van Dreumel
geworden. Onze klanten bevestigen
voortdurend onze keuze om onze
aandacht niet alleen te richten op de
producten, maar ook (en misschien
wel juist) op de individuele wensen
die nu eenmaal van persoon tot
persoon verschillen. Een aantal
van die tevreden klanten komt in
deze uitgave in woord en beeld aan
bod. Bent u benieuwd wat wij voor
u kunnen doen? Kijk en lees vooral
verder en ontdek hoe wij u kunnen
helpen om het unieke karakter van
uw woning in balans te brengen met
uw persoonlijke voorkeur.

Van harte welkom bij Dreumel!
Aschwin Vermeulen en Richard van Dreumel

KWALITEIT
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Zekerheid, comfort en gemak
met kunststof kozijnen

KUNSTSTOF KOZIJNEN
Superstrakke kunststof kozijnen in Capelle aan den IJssel

Dhr. en mevr. G.J. Bijleveld

Het is geen toeval dat Dreumel
steeds vaker kunststof kozijnen
levert. Meer en meer mensen
kiezen voor de inmiddels bekende
voordelen: vrijwel onderhoudsvrij,
geen schilderwerk en uitstekende
garantievoorwaarden. Bovendien is
er tegenwoordig voor elke bouwstijl
een perfect passend kozijnprofiel en
is het aantal kleuren en structuren
zo goed als onbeperkt.

‘Heerlijk dat we nooit meer hoeven te schilderen.’
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De heer en mevrouw Bijleveld uit
Capelle aan den IJssel kozen voor
superstrakke kunststof kozijnen. “De
oude houten kozijnen moesten echt
vervangen worden. In eerste instantie
hebben we online gezocht naar
bedrijven die dat konden uitvoeren.
Bij een aantal daarvan hebben we
de showroom bezocht en offertes
aangevraagd. Het was ons wel
meteen al duidelijk dat de Dreumeladviseur gedegen kennis van zaken
had. Daarbovenop deed hij ook nog
eens de beste aanbieding.”

Het plaatsen van de kozijnen vonden
de heer en mevrouw Bijleveld best
spannend. “Dat heeft ook iets langer
geduurd dan vooraf gepland was.
Maar de monteurs van Dreumel
hebben alles meer dan prima
opgelost; het eindresultaat is perfect.
De kozijnen die ons geadviseerd
werden en die we ook gekozen
hebben, passen naadloos in de
architectuur en het straatbeeld. Het
ziet er mooi vlak en strak uit. En het
is natuurlijk heerlijk dat we nooit
meer hoeven te schilderen.”
Gratis tip van de familie: “Verdiep je
van tevoren in de details. Dat kost
even tijd, maar daar heb je later
jarenlang plezier van.”

Mevr. S. den Burg

Klassieke uitstraling in een typische dertiger jaren woning
De heer en mevrouw Den Burg in Den Haag
moesten hun houten kozijnen vervangen, maar
wilden de klassieke uitstraling behouden.
Kunststof kozijnen bleken de ideale oplossing
te zijn. “Al het hout was verrot en de kozijnen
waren nog voorzien van enkel glas. In ons
vorige huis heeft Dreumel ook veel voor ons
gedaan en altijd naar volle tevredenheid. De
monteurs van Dreumel zijn fijne jongens, die
goed weten waar ze mee bezig zijn. De keuze
voor Dreumel lag dus eigenlijk voor de hand.
Daarbij kwamen hun offertes steevast als
beste uit de bus en zijn ze bovendien in het
bezit van het VKG-keurmerk.”

‘Met heel veel zorg en aandacht
gemonteerd.’

Over het resultaat raken ze nauwelijks
uitgepraat. “De openslaande deuren passen
helemaal perfect bij het huis. Het plaatsen is
altijd een forse ingreep, maar we wisten goed
wat ons te wachten stond. En het klassieke
hang- en sluitwerk, waar wij heel bewust voor
hebben gekozen, is ook nog eens met heel veel
zorg en aandacht gemonteerd. Een bijkomend
voordeel van het dubbele glas is dat het binnen
veel stiller is geworden. Bovendien ziet het glasin-lood, dat tussen de twee lagen glas in zit, er
werkelijk prachtig uit. We hebben nu maximaal
comfort en hoeven er voorlopig vrijwel niets aan
te doen. In één woord geweldig!”

5

Uitstraling en comfort
in volmaakte harmonie

ALUMINIUM
Aluminium op z’n aller-, allermooist
Bij de renovatie van stalen kozijnen
wordt vaak gekozen voor vervanging
door aluminium kozijnen. Die hebben
een karakteristieke uitstraling
en combineren hedendaags
comfort moeiteloos met maximaal
gebruiksgemak. Aluminium kozijnen
zien er strak, slank en stijlvol uit en
zijn vrijwel onderhoudsvrij. En over
de beruchte ‘koudebrug’ hoeft u zich
ook geen zorgen te maken.
De heer en mevrouw Nijssen zijn
de eigenaars van een karaktervolle
woning in de Haagse wijk
Benoordenhout. Zij delen met plezier
hun ervaringen. “We twijfelden
of we voor openslaande deuren
of schuifpuien moesten kiezen.
Via verschillende referenties van
vrienden en bekenden zijn we bij
Dreumel uitgekomen. Vooral het
showroombezoek was voor ons
heel verhelderend. We zagen veel
voorbeelden uit de praktijk en de
adviseur had goede adviezen en tips.
Op die manier kregen we ook een
goede indruk van de achtergronden
en overwegingen bij bepaalde opties.
Dat vonden we bijzonder plezierig.”
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“De offerte was zeer overzichtelijk,
uitgebreid en gedetailleerd. En de
prijs die Dreumel ons offreerde was
goed. Dus hebben we de opdracht
aan Dreumel gegund en dat was een
goede keus. Het plaatsen liep op
rolletjes. Elke avond was alles ‘dicht’,
een hele geruststelling. We hebben
dan ook niets aan te merken op de
gang van zaken en we zijn blij met
de openslaande deuren. Die horen
gewoon bij ons huis, waar we met
deze kozijnen op langere termijn in
hebben geïnvesteerd. Maar als je je
één keer goed verdiept in wat er te
koop is, betrouwbaar advies inwint en
op basis daarvan zorgvuldige keuzes
maakt, heb je daar nog heel veel
jaren plezier van.”

Dhr. en mevr. B. Nijssen

‘Niets aan te merken op de gang van zaken.’

KOZIJNEN
De jaren 30,
maar dan anno nu

Dhr. en mevr. B.J. van Leeuwen

In Den Haag staat de unieke woning van de
heer en mevrouw Van Leeuwen. Als vervanging
van de robuuste stalen kozijnen kozen zij voor
aluminium kozijnen. “Bij Dreumel vonden we
alles waar we naar op zoek waren. Niet alleen
het goede profiel dat we zochten, maar ook
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Van tevoren hadden we al een goede indruk
gekregen door de heldere uitleg en het actieve
meedenken van de verkoopadviseur. En ook
over de service zijn we bijzonder te spreken.”

‘Alsof het nooit anders is geweest.’

Alle oorspronkelijke ongeïsoleerde stalen
kozijnen zijn vervangen door geïsoleerde
aluminium kozijnen. “Eerst is alles gestuct en
daarna zijn de kozijnen geplaatst. De monteurs
moesten heel precies werken om het nieuwe
stucwerk niet te beschadigen. Dat hebben ze
echt fantastisch gedaan. We hebben nu een
mooie moderne oplossing en goede isolatie;
de looks van toen en het gemak van nu. De
aluminium kozijnen in grachtengroen buiten en
antraciet binnen vallen meteen op en maken
ons huis helemaal af.”
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DAKKAPELLEN

Dakkapel? Topkapel!
Alles in één...
Elke Topkapel die Dreumel plaatst is uniek.
Volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen
en 100% op maat gemaakt in onze eigen
fabriek. De ene opdrachtgever wil graag
extra ruimte, de ander wil uitzicht of meer
licht. Vaak is het een combinatie van al deze
voordelen. Maar dat kunnen onze tevreden
klanten veel beter vertellen.

‘Een heerlijk gevoel van vrijheid.’

In Scheveningen wilden de heer en mevrouw
Wolters iets bijzonders. “Eigenlijk wilden
we een teruggestoken balkon vanwege het
prachtige uitzicht, maar daar kregen we geen
vergunning voor. Toch wilden we wel uitzicht
op de zee hebben. Daarom hebben we nu
een uitvoering waarbij de ramen volledig open
kunnen, zodat het net een echt balkon lijkt.
Daarbij hebben we gekozen voor kunststof
kozijnen, niet van hout te onderscheiden en
onderhoudsvrij.”

Dhr. en mevr. V.H. Wolters

Dat persoonlijke wensen van klanten een
hoofdrol spelen bij Dreumel, wordt duidelijk
uit het volgende commentaar. “De badkamer
met het raam in het dak van de dakkapel is
de ultieme vertaling van al onze wensen. Het
dakraam is voor ons letterlijk de kroon op
de dakkapel. Als je ’s avonds in bad ligt, kun
je naar de sterren kijken. Maar ook overdag
ervaar je een heerlijk gevoel van vrijheid; het
voelt alsof je in een veel grotere ruimte bent.”

Dhr. en mevr. H.A. Pronk

Licht en beleving
Aan de Henri Dunantlaan in Rijswijk vertellen
de heer en mevrouw Pronk over hun Topkapel.
“De glazen zijwanden zorgen voor extra licht
en een ruimtelijke beleving; dat vinden we
heel plezierig. We zijn enorm tevreden over het
eindresultaat, het ziet er werkelijk prachtig uit.
De buitenkant past heel mooi bij de rest van
ons huis en van binnen oogt alles ook perfect.
De dakkapel maakt ons huis compleet.”
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SCHUIFPUIEN
Verbinding tussen huis, keuken en tuin
Met grote regelmaat plaatsen wij schuifpuien
op aansprekende locaties. Daarbij gaat het
vaak om het verbinden van de woonkamer (en
vaak ook de keuken) met de achtertuin. Als
één van de vele tevreden klanten laten we de
heer en mevrouw Beccar uit Wassenaar aan
het woord over het resultaat.

‘We genieten er
elke dag van.’

Dhr. en mevr. A. Beccar

Uitbreiding en renovatie tegelijk
“We hadden een woonkeuken en wilden die
graag uitbreiden. In de oude situatie hadden we
te maken met openslaande houten deuren. We
wilden het liefst zoveel mogelijk natuurlijk licht
naar binnen laten en maximaal zicht op de tuin
hebben. Alleen vormde de kolom in het midden
wel een stevige uitdaging. De oplossing, met
vijf panelen waarvan er drie open kunnen, is
esthetisch verreweg de beste.”
De familie Beccar heeft zich voorafgaand
aan de definitieve keuze gedegen voorbereid.
“We zijn verschillende keren in de showroom
geweest. Alle materiaal- en praktijkvoorbeelden
én de deskundige adviezen van Dreumel
hebben ons geweldig geholpen om een
doordacht besluit te nemen. Over het resultaat
kunnen we verder kort zijn; we vinden dat het
werkelijk prachtig is geworden. We genieten er
elke dag met het hele gezin van. Het lijkt wel of
de woonkeuken en de tuin samen één ruimte
zijn geworden. Heerlijk!”
9

Het beste van beide

VOUWWANDEN

Het mooie van clichés is dat ze waar zijn
omdat ze hun waarde al hebben bewezen.
Dat gaat ook op voor de uitspraak dat een
vouwwand u het beste van beide geeft.
Verbinding van binnen met buiten en de
sensatie van absolute ruimte.

Binnen van uw tuin genieten of buiten zitten
met uw (woon)keuken binnen handbereik; geen
enkel probleem. Met een vouwwand verdwijnt
de grens tussen uw woning en uw tuin.

Oud ontmoet nieuw in Delft
De heer en mevrouw Zandvliet uit Delft: “We
hebben nu een leefkeuken en terras in één
doordat de uitbouw over de volle breedte is
doorgetrokken. Zo genieten we het hele jaar
door van een heerlijke ruimte. Met onze nieuwe
vouwwand is onze woonkamer bijna twee keer
zo groot geworden en onze tuin ook.”
Mevr. A. Zandvliet

‘Onze buitenkeuken? Die staat binnen...’
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Vakmanschap is meesterschap (en teamwork)

MONTAGE

In het traject van productie tot en met plaatsing is
montage voor Dreumel doorgaans de laatste stap. Aan
de andere kant is de montage voor u, als onze klant,
meestal de eerste kennismaking met wat Dreumel écht
voor uw woning kan betekenen. Onze vaste teams van
‘eigen’ monteurs weten als geen ander dat werken in
bewoonde woningen een aparte en zeer speciale tak
van sport is.
Onze mensen beseffen heel goed dat hun werk niet
alleen de laatste schakel in de ketting is, maar ook dat
die voor u de belangrijkste schakel is. Daar houden wij
volop rekening mee. Uw wensen staan voor ons centraal
en tijdens de montage staat respect voor uw woon- en
leefomgeving voor ons met stip op één.

“Als ik het zelf zou mogen zeggen, plaats ik het liefst
kunststof kozijnen. Dat ligt me toch het meest. Maar een
mooi project met aluminium kozijnen of een grondige
dakkapelrenovatie is voor mij ook erg aantrekkelijk. Wat
mij verder aanspreekt in het werken bij Dreumel is de
zelfstandigheid. Soms voelt het alsof ik ‘eigen baas’ ben.
En ik vind het persoonlijk contact met onze klanten heel
fijn. Tevreden gezichten bij de oplevering, daar doe ik het
met plezier voor.”
Jeroen
Dreumel montageteam

“Ik vind de afwisseling van projecten heel leuk, maar het
plaatsen van een dakkapel vind ik het mooist. In één
dag een rommelzolder omtoveren tot een lichte werk- of
slaapkamer met een onverwacht mooi uitzicht is elke keer
weer genieten. En ik heb echt fijne collega’s; dat vind ik
ook heel belangrijk.”
Fabio
Dreumel montageteam
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SHOWROOM
Klaar voor
de toekomst
Wanneer u toe bent aan vervanging van
kozijnen of uitbreiding van uw woon- en
leefruimte gaat u natuurlijk niet over
één nacht ijs. Tenslotte gaat het om een
investering op langere termijn, waar u
misschien wel vele jaren voor hebt gespaard.
Zo’n uitgave vraagt om zorgvuldige
afwegingen, waar wij alle begrip voor hebben.
Daarom nodigen wij u graag uit in onze
showroom op het Forepark in Den Haag. Daar
kunt u terecht om inspiratie op te doen en uw
keuze te bepalen.

Vakkundig advies
Maak gerust gebruik van het touchscreen
waarop we niet alleen prachtige
referentieprojecten tonen. Bovendien kunt
u vragen stellen aan onze vakkundige
verkoopadviseurs, die u met plezier helpen om
uw persoonlijke woonwensen te realiseren.
Van de nieuwste kleuren en foliesoorten voor
kunststof kozijnen tot aan de allerlaatste
stand van zaken op het gebied van superslank
aluminium. Wij geven u graag antwoord op al
uw vragen en natuurlijk staat de koffie of thee
voor u klaar.

Onze verkoopadviseurs: Michael Swaida, Thijs van Ardenne
en Jeffrey van der Horde

Eerst oriënteren?
Wilt u eerst online ontdekken wat wij u kunnen
bieden? Kijk dan eens op onze uitgebreide
website: www.dreumel.nl. Daar vindt u een
keur aan informatie en foto’s van allerlei
praktijksituaties. U kunt daar ook door onze
online magazines bladeren, waarin per
productgroep overzichtelijk wordt weergegeven
welke mogelijkheden u allemaal ter beschikking
staan. Bovendien kunt u een van onze
verkoopadviseurs bij u thuis uitnodigen voor
een geheel vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Kom naar onze unieke showroom:
Rhône 34, 2491 AP Den Haag (Forepark)
070 386 44 84, info@dreumel.nl, dreumel.nl

