
BETROUWBARE PARTNER

2018  was  een  jaar  van  bedrijfsinnovatief
werken. “In 2018 beslisten we om meer in te
zetten  op  aluminium en  om ons  aandeel  in
pvc  af  te  bouwen.  Daarnaast  wordt  onze
betrouwbaarheid  duidelijk  geapprecieerd
door de klant. We willen een ‘voorspelbare’
partner zijn, de klant moet weten wat hij aan
ons heeft. Als wij hem bv. laten weten dat zijn
ramen over acht weken klaar zullen zijn, dan
mag de klant  op zijn twee oren slapen: het
zal  zo  zijn.  Daarbij  willen  we  erg  open
communiceren  en  bereikbaar  zijn  voor  de
klant. Die benadering blijkt erg aan te slaan,
getuige  onze  cijfers”,  verklaart  zaakvoerder
Serge Vanhaverbeke het huidige succes.
De geleverde inspanningen brengen duidelijk
rendement, getuige de opmerkelijke groei die
Peeters kan voorleggen: 25% ten opzichte van
2018,  dat  kan  tellen.  “We  plukken  nu  de
vruchten  van  de  inspanningen  die  we  in
2018 leverden.”

NIEUW: MINIMA HI

Naast  zijn  gelauwerde  bedrijfsinnovatie
onderscheidt Peeters zich met diverse product-
innovaties. “In  samenwerking  met  AluK
hebben we een nieuw, innovatief raamprofiel
ontwikkeld:  de MINIMA HI.  Het  profiel  valt
meteen  op  door  zijn  gelijkliggende  binnen-
vleugel. Daardoor is de MINIMA HI een stuk
slanker  dan  andere  profielen.  Daarnaast
beschikt  het  raamprofiel  standaard  over
verborgen  beslag  en  verborgen  afwatering.
Optioneel  is er ook nog een rosasloze kruk,
voor een maximale strakheid.”

De klant wint twee keer
MINIMA  HI  voldoet  ook  met  het  slankere
profiel  aan  de  geldende  isolatiewaarden.
“Onze  Uf-waarden  zijn  vanzelfsprekend
compatibel met de geldende normen. Op die
manier wint de klant twee keer: naast betere
isolatiewaarden biedt het nieuwe raamprofiel
een esthetische meerwaarde.”

RESIDENTIËLE VLIESGEVELS

Peeters heeft nu ook vliesgevels voor residen-
tieel  gebruik.  Voorheen produceerde  Peeters
wel al  vliesgevels voor professioneel gebruik
(denk aan vitrines of glasgevels), maar dat is
nu  ook  mogelijk  voor  residentieel  gebruik.
Opmerkelijk  daarbij  is  dat  Peeters  de  vlies-
gevel  niet  enkel  produceert,  maar  ook gaat
opmeten  én  plaatsen.  Met  dat  complexe
specialistenwerk  kan  Peeters  zich  duidelijk
onderscheiden  op de  markt:  voor  een vlies-
gevel van a tot z kan een klant nu een beroep
doen op Peeters.”
Daarmee speelt  Peeters  in  de kaart  van  de
schrijnwerker. “Tegenwoordig zou de vakman
alles moeten doen, ook opdrachten waar hij
geen kennis van heeft, zoals vliesgevels. Door
dat  aspect  van zijn  werk uit  zijn handen te
nemen, kunnen we projecten delen: hij staat
in voor het eigenlijke schrijnwerk, wij nemen
de  vliesgevel  voor  onze  rekening.  Iedereen
wint.”

PEETERS, DE RAAMRODUCENT PLUKT 
VRUCHTEN VAN ZIJN INSPANNINGEN
“RUIMTE VOOR INNOVATIE DANKZIJ INSPANNINGEN VORIG JAAR”

eeters nv heeft de wind in de zeilen. Zo kon Peeters in het eerste kwartaal van 
2019 een groei van 25% optekenen t.o.v. het eerste kwartaal van 2018. De 

producent van aluminium ramen en deuren dankt die opmerkelijke groei aan zijn 
inspanningen in 2018 op het gebied van leverbetrouwbaarheid en praktische 
ondersteuning. Door open en transparant te communiceren en maximaal 
bereikbaar te zijn, weet de klant altijd wat het aan Peeters heeft – een benadering 
die duidelijk wordt geapprecieerd. Peeters rust evenwel niet op zijn lauweren en 
investeert in zijn toekomst: zo is er de lancering van het raamprofiel MINIMA HI, 
een strak aluminium raam met gelijkliggende binnenvleugel.
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