
 
 

WINTEK RAAMEMOTIES 
Heb je nieuwe ramen nodig en wil je dat ze vakkundig geplaatst worden? 

Dan ben je bij Wintek aan het juiste adres. Goed nieuws: Wintek viert dit jaar 

z’n 27-jarig bestaan, met tal van mooie promoties en leuke acties. 

 
In september viert Wintek zijn 27-jarig bestaan. En dat is iets om trots op 
te zijn. De klanten van het eerste uur zijn intussen uitgegroeid tot echte 
fans. Wintek heeft zich steeds sterk weten te houden, door te kiezen voor 
de lange termijn. Het streven naar een eerlijke prijs en een doorgedreven 
dienstverlening heeft zijn vruchten afgeworpen en zorgt ervoor dat Wintek 
vandaag de dag een firma is die gekenmerkt wordt door tonnen ervaring en 
commercieel dynamisme, dit alles gekoppeld aan een stevige relatie met de 
leveranciers. 

Experts in plaatsing en afwerking 
Wintek beschikt over een eigen plaatsingsdienst. Het 
personeel kent Profel en Brustor ondertussen door en 
door, zodat verrassingen uitgesloten zijn. Zij weten als 
geen ander dat het welslagen van elk project afhankelijk 
is van hun expertise. Zij nemen eventuele opmerkingen 
van hun klanten mee naar de firma. 

 

De nieuwste trends in ramen 

WIST JE DAT? 
Wintek is sinds kort ook 
verdeler van Brustor. Met 
dit merk hebben ze dan 
meteen alles in huis op 
gebied van zonwering: 
van zonneluifels tot een 
prachtige outdoor living. 

Het is enorm belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van de laatste trends, 
deze te analyseren en voortdurend naar de markt te kijken. Wintek, Profel 
en Brustor doen dit echter nooit vrijblijvend. Nooit zal de technische 
haalbaarheid of de uitvoering ondergeschikt worden aan de look. Als je als 
klant een voorstel krijgt, kun je er zeker van zijn dat alles technisch conform 
is. Verkopen moet natuurlijk, maar verkoopcijfers halen mag niet ten koste 
gaan van een langetermijnvisie. 

 

Mond-aan-mondreclame, de beste reclame die er is 
Het beste bewijs dat Wintek goed bezig is? Wanneer er een plaatsing van 
nieuwe ramen in een bepaalde straat afgerond is, lopen daags nadien de aan- 
vragen voor offertes vanuit diezelfde straat binnen. Wintek hoort dan gere- 
geld: ‘Ik zag de nieuwe ramen bij onze buren, bij onze tante, bij kennissen...’. 
Niet voor niets zegt men: een tevreden klant vertelt het drie keer verder, een 
ontevreden klant tien keer. En laat dat laatste nu iets zijn dat Wintek te allen 
koste wil vermijden! Zo wint iedereen! 

 

MEER INFO: 
Je vindt Wintek-vestigingen in Tienen en in Leuven. 
www.wintek.be. Mail voor een gratis offerte naar 
info@wintek.be. 
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