ASW GlassWall & Aluminium kaderdeuren
Nieuw in ons assortiment zijn de ASW GlassWall en Aluminium kaderdeuren.
Dit enkel glas wandsysteem past naadloos bij onze wandsystemen doordat, het
vloer- en plafondprofiel 40 mm laag zijn. Een combinatie met gesloten wanden
uitgevoerd met onze 0-voeg wand ASW FineWall of met de traditionele ASW
OmegaWall geeft elk interieur de optimale transparantie, flexibiliteit en een
tijdloos karakter. Glasdikten van 10 tot 16 mm kunnen probleemloos in de ASW
GlassWall worden opgenomen waarmee een geluidsisolatiewaarde tot
Rw 41 dB haalbaar is.

Naast de traditionele gesloten HPL deuren en hardglas deuren kan er ook
gekozen worden voor een aluminium kaderdeur. Een mooie oplossing wanneer
design of de geluidisolatie een rol speelt. Uiteraard kan de aluminium kaderdeur
ook in onze andere wandsystemen toegepast worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ASW.

Even voorstellen

Sinds de zomervakantie 2017 heeft ASW B.V. Almere een nieuwe
vestigingsmanager. Roy Veldman heeft de taak om ASW B.V. te vernieuwen en
stabiliteit te geven voor de toekomst.

Met velen heeft Roy inmiddels persoonlijk kennis gemaakt maar zeker nog niet
met iedereen. Daarom een korte samenvatting wie Roy is en wat zijn
ervaringen zijn binnen de systeemwanden.

“Ik ben 45 jaar en woon samen met Sabine. Samen hebben we een dochter
van 13 jaar en een zoon van 11 jaar en wonen al weer sinds 1999 in Raalte. In
1992 ben ik destijds begonnen bij de grootste wanden producent in Nederland
en daarmee is de basis gelegd voor mijn wandenkennis. Na 5 jaar heb ik
besloten om bij een ander bedrijf welke totaalprojecten realiseert verder te
gaan. Een mooi vervolg en uitbreiding van kennis met plafonds, interieur,
vloeren en verlichting. Een verdere verdieping in de kennis en sales lag in het
verschiet bij een andere grote wandenbouwer. Daar heb ik talrijke design
projecten mogen realiseren. Van ministerie tot het eerste grote project met
volglaswanden in Nederland voor dat bedrijf. Na nog vijf hele mooie jaren in de
gevelbouw bij een Duitse onderneming en vijf intensieve jaren bij een
interieurbouwer was ik toe aan een participatie in een onderneming. Die kans
heb ik bij ASW B.V. gekregen en met beide handen aangegrepen!”

Aangepaste openingstijden ASW

Op Goede Vrijdag 30 maart a.s. is
ASW B.V. gesloten.Orders voor
levering op dinsdag 3 April
(standaard en op voorraad liggende
materialen) dienen vóór woensdag
28 maart 13.00 uur besteld te zijn.

Wijziging lengten en afmetingen ASW materialen

Onze lengten van aluminium profielen worden gefaseerd aangepast naar een
uniforme handelslengte van 3000 mm. Hiermee willen wij de wens van veel
klanten invullen welke hierom gevraagd hebben. Echter daarmee creëren wij
ook ruimte in ons magazijn voor ons nieuwe wandsysteem ASW GlassWall om

profielen op voorraad te houden. Onze metalen stijlen blijven op de welbekende
maatvoering leverbaar. Daarnaast worden ook de beplakte gipspanelen en
melamine panelen gewijzigd naar handelsmaten van lengten 2750 / 3000 /
3600 mm. Wij verwachten deze fasering voor de zomervakantie te hebben
afgerond.

Nieuwe prijslijst ASW
Mede door wijziging van onze
profiellengten, plaatmaterialen
alsmede de grondstofprijzen en
prijsverhogingen van onze
toeleveranciers komt er een nieuwe
prijslijst van ASW. De
prijswijzigingen verschillen sterk per
productgroep. Zodra de nieuwe
prijslijst afgerond is informeren wij u
persoonlijk. Wij streven er naar dit
voor 1 mei a.s. gereed te hebben.

Mocht deze prijsverhogingen invloed
hebben op lopende projecten dan
vernemen we dat graag van u, om
samen te kijken naar een oplossing.

Wijziging voorraad kleuren

Sinds jaar en dag levert ASW de profielen in diverse voorraad kleuren.
Echter, kleuren zijn ook aan verandering onderhevig en dat merken we ook
in de markt. Om die reden gaan we onze voorraad kleuren op termijn
( verwachting na de zomervakantie 2018 ) aanpassen naar de volgende
kleuren;


Ral 9016 30% mat ( als vervanger voor de ASW 9010 70% glans )



Ral 9005 30% mat ( als vervanger voor Ral 9005 70% glans )

Aluminium naturel geanodiseerd blijft zoals deze is. Het moment dat we
onze voorraad gaan aanpassen wordt te zijnder tijd nog uitgebreid
gecommuniceerd. De huidige ASW 9010 70% blijft zeker (na)leverbaar.

De ASW GlassWall profielen zijn vanaf 19 maart op voorraad in ons
magazijn in de kleuren Ral 9016 30% mat en Ral 9005 30% mat.
Deurkozijnen en aluminium kaderdeuren zijn veelal maatwerk en liggen niet
op voorraad maar zijn snel leverbaar. De ASW GlassWall onderdelen zijn
niet voorradig in aluminium naturel geanodiseerd. Uiteraard zijn deze wel
leverbaar.

ASW daar bouw je systeemwanden mee!
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