Design op Maat

Wij werken zowel voor particulieren als bedrijven.
Tevens voeren wij opdrachten uit voor zowel
binnenlandse als buitenlandse opdrachtgevers.

• Trappen met stijl en degelijke leuningen.
• Unieke en degelijke maatwerk voor zowel
binnen als buiten.
• Gebruik van kwaliteitsmateriaal.
• Perfecte afwerking
• Uitstekende service(voor/tijdens/na).

Sedert meer dan 20 jaar staan wij garant
voor een onberispelijke afwerking en
een goede prijs/ kwaliteit verhouding!

A.I.D. is gespecialiseerd in bewerking van Aluminium en Inox
tot een breed gamma van eindproducten voor zowel de particulier als voor bedrijven.

Alle laswerk van aluminium, inox,
staal,…

Poorten, Hekwerk
en Automatisatie

Op maat gemaakte hekken,
carports en scheidingswanden zijn
een essentieel onderdeel van de
gehele inrichting van uw huis en
tuin, zowel vanuit het standpunt
van veiligheid als voor uw privacy.

Vakbekwaam personeel met oog voor detail en prijsbewuste materiaalkeuze zorgen voor een optimale prijs/ kwaliteits verhouding.

• Stijlvolle en degelijke elementen voor in en om uw huis uit RVS,
aluminium, staal, hout, …
Exclusief maatwerk voor interieurbouw in verschillende metalen,
o.a. aluminium, inox en staal.
• Trappen
• Leuningen
• Luifels
• Hekken
• Tafels
• Maatwerk
• Kunst

Aluminium
Inox
Designwerken

Exclusief maatwerk in verschillende metalen dat gezien mag
worden o.a. in aluminium, inox en staal:
• Maatwerk • Luifels • Poorten • Hekwerken
• Trappen • Tafels • Leuningen • Kunst • …

• Op maat gemaakt en geheel naar de wens van de klant
• Zowel voor particulieren als bedrijven in binnenen buitenland.

A.I.D. bvba werd in 1992 opgericht door Johnny Hendrikx.
De firmanaam A.I.D staat voor:

• Kunstzinnige ontwerpen worden bij ons realiteit.

Aluminium • Inox • Designwerken.

• Van kleine tot grote onderdelen of gehelen.
Neem vrijblijvend contact op met ons voor meer informatie over
de mogelijkheden die wij u bieden om uw idee te realiseren.
In samenwerking met klant, architect en/ of bouwonderneming zorgen
wij voor “op maat” oplossingen bij de inrichting en afwerking van projecten, gaande van kantoorgebouwen, hotels, appartementen tot privéwoningen.

Onze specialiteit is het op maat ontwerpen en realiseren van trappen,
leuningen, enz.… In materialen zoals aluminium, inox en staal.
Diverse combinaties van materialen zijn mogelijk en geven elk weer
een andere look. RVS frame met hout, RVS met glas, RVS met geperforeerde plaat, enz... Poorten en hekwerken in ambachtelijk of
modern design.

A.I.D. Kunst met een grote K…

Alle laswerken • herstellingen
specialiteit aluminium • inox • design
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