F ÖRETAGSPRESENTATION

Rulljalusi – Solskydd – Ventilation

PRODUKTION

INTRODUKTION

Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till
ett stort företag. 1986 flyttade företaget till nuvarande adress i Meerhout. En kontinuerlig ökning och utveckling
av tekniska nyheter ligger till grund för en stadig fortsatt tillväxt. Wilms har för närvarande en produktionsyta på
40.000 kvadratmeter.
Wilms arbetar enligt principen om vertikal integration av solskyddsprodukter. Allt tillverkas under ett och samma
tak. Wilms har sin egen formsprutningslinje, beklädnad, beslag, upprullningsmaskin, pulverlackerings enhet och
transport. Vårt sätt att organisera verksamheten garanterar god service, felfria produkter, hög kvalité och pålitlig
leverans. Dessutom lägger vi stor vikt vid personlig kontakt med våra kunder. Att människor arbetar med människor.
Wilms tar alltid hänsyn till de behov och de krav som ställs av våra återförsäljare och slutkunder. Det är viktigt för våra återförsäljare att ha en produkt som är lätt och snabb att montera. Slutkunden önskar en produkt
av bästa kvalité och som är enkel att sköta. Detta gör att Wilms själv ställer höga krav. Alla anställda genomgår
kontinuerlig intern övning. Av den anledningen har vi ett eget träningscenter, där vi också anordnar kurser och
övning för de som samarbetar med oss.

JALUSIER
ETT STORT UTBUD AV OLIKA MÖJLIGHETER
Wilms formsprutar egna PVC-lister. Det stora valet
av lister och färger garanterar att var och en finner
vad han söker. Aluminiumlisternas färger passar
harmoniskt samman med varandra. Man kan välja
manuell eller elektrisk styrning. Det går också att
välja ett helautomatiskt system.

KÄNN DIG SÄKER OCH SKYDDAD
Rulljalusierna kan monteras med inbrottsalarm
med fördröjd verkan. Dessutom förbättrar de
boendekomforten i det att de är isolerade mot
värme och kyla, samt ljudisolerade. Du kan välja
mellan flera storlekar och tre olika former/modeller.
(fasade, raka eller runda) De el-drivna jalusierna är
försedda med en motor som känner av när det är
stängt. På det viset sparar man tid och reducerar
risken för skador. Dessutom är motorn försedd med
ett köldskydd och hinderavkännare.

IDEALET FÖR NYA HUS ELLER RENOVERADE
Jalusierna kan monteras direkt på fönstren innan
man sätter allt på plats. Detta sparar tid, mindre risk
för skador och ofta onödigt jobb med ställningar.
Jalusierna har olika grader av isolering, beroende på
vad kunden önskar. De har alla färger, upprullade på
spole eller aluminiumplatta med ledare. (styrning)
allt skräddaranpassat till fönstret. Dessa jalusier är
fullständigt vind och vattensäkra.

SOLSKYDD
NJUT AV SKUGGAN NÄRHELST DU VILL
ZIPX® är vår vindsäkra markis (duk). Tack vare
denna fina produkt blir du aldrig störd av
irriterande ljus eller obehaglig värme. Detta
speciella system, med en dragkedja i sidan, gör
att du kan du njuta av markisen när som helst.
Risken för att repa eller trassla till materialet
tillhör det förflutna. Wilms erbjuder tre olika
modeller. Konsolerna är av aluminium och
kan fås i vilken färg som helst med ett perfekt
resultat.

NJUT AV DIN TERRASS FULLT UT

Med Wilms terrassmarkis kan du vara på
terrassen varma dagar. Wilms markiser är
verkligen fulländade. Du kan välja mellan
olika modeller, färger och tyg. Detta gör det
möjligt att fullständigt anpassa markisen till
husets stil. Wilms har fullt sortiment, från
halvöppna skärmar till helt stängda. Höj
din boendekomfort genom att välja ett
helautomatiskt system. Då fungerar systemet
som allra bäst.

ANVÄND DIN VERANDA VARJE DAG PÅ ÅRET

Wilms har den bästa lösningen för dig
och ditt uterum/vinterträdgård. Det är
hälsosamt med dagsljus. Det är därför som
fler och fler väljer att ha ett uterum eller
Vinterträdgård. Emellertid kan verandan
ibland bli våldsamt varm. Detta kan undvikas
med Wilms solskydd för verandor. Man får
garanterat in dagsljuset medan hettan håller
sig utanför. Det finns ett flertal modeller att
välja emellan.

VENTILATION

ROLVENT

®

SJÄLV-VENTILERANDE JALUSISYSTEM
Både ventilation och isolering är nyckelord när vi talar om
att bygga hus eller renovera. Rolvent® gör båda. Den isolerade jalusiboxen kombinerar en minimal värmeförlust med
ett maximalt, noggrant kontrollerat tillflöde av frisk luft.
®
Rolvent är unik på marknaden. Den enda jalusiboxen
med ett garanterat, konstant luftflöde. Boxen behöver
ingen ytterliggare anpassning. Du kan på ett enkelt sätt
sänka din energiförbrukning och därmed spara pengar.

TILLGÄNGLIGA RULLJALUSIER OCH VINDSÄKRA MARKISER
(SCREENS)
-

Isolering och ventilation i en och samma produkt
Konstant ventilation, även när rullsystemet eller skärmen är stängd
Husets arkitektur påverkas inte negativt
Monteringsbar på vilka fönster som helst, PVC, aluminium eller trä
Enkel och stabil montering ovanpå fönstret
Passande för både nybyggnad och renovering
Stora besparingar när det gäller energin
Naturlig ventilation även när fönstren är stängda, samt extra
säkerhet
- Vind och vattensäkra

Rolvent® screen

Rolvent® Jalusier

VARFÖR VÄLJA WILMS ?
- Mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av solskydds produkter
- Vi har lösning både när det gäller isolering och ventilering
- 5 års garanti på alla produkter (vid följande av bruksanvisning/ underhåll)
- All tillverkning under samma tak
- Fulländad hög kvalité, tack vare samarbete med starka partners
- Pålitliga leveranstider
- Regelbundna leveransdagar med egna lastbilar och chaufförer
- Nära personlig kontakt mellan personal och försäljare
- Vi följer upp beställningarna och ger teknisk hjälp via vår webbsida
- Du kan besöka vår utställning med din kund, eller så kan vi inreda ett eget utställningsrum
åt dig
- Gratis övning och produktkännedom när som helst
- Ett unikt gratis program för att beräkna anbud, med automatiskt orderformulär
- Vi forskar ständigt efter förbättringar och nya produkter
- Egen service efter försäljningen
- Mer än 140 motiverade anställda till din tjänst varje dag

www.wilms-solskydd.se

