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P&G Metaalwerken is een zeer vernieuwend 

bedri jf in innovatie en uitvoering van alle soorten 

metaalwerken, onze grootste zorg gaat steeds 

uit naar kwaliteit en afwerking. Wi j maken al uw 

creaties in staal, inox, RVS en glas voor zowel 

interieur als exterieur.
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Trappen 
 Balustrades 

Persoonli jk samengestelde trap

De trap van uw dromen? Die creëren wi j voor u, en wel 

precies zoals u hem zelf wilt. U kiest het materiaal, design 

en motief van de treden, bordessen en balustrades, met 

of zonder loopbrug. Alleen bi j P&G Metaalwerken vindt 

u een trap die zo nauw aansluit bi j uw persoonli jke 

wensen.

Balustrades

Op een vide of terras hoort een degeli jke balustrade en 

daarvoor hebben we meerdere modellen in diverse 

materialen. Een balustrade in staal of rvs gecombineerd 

met glas, een glazen inklemming zonder zichtbare 

profielen. Alles is mogeli jk en kan volledig op maat 

gemaakt worden.
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Trappen 
 Balustrades 
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Stalen profielen
Ramen en deuren

Stalen profielen

Sterke en smalle profielen voor zowel glazen schuif-

ramen als voor tafelt jes eventueel met hout of glas 

afgewerkt. De mogeli jkheden zi jn enorm en passen 

tegenwoordig in elke sti jl van woning of bi jgebouw. 

Alles wordt in samenspraak met de klant in eigen atelier 

op maat gemaakt.

Ramen & deuren

Terug van weggeweest: de smalle li jnen, sierli jk en toch 

uitzonderli jk sterk. De stalen ramen en deuren vinden 

zowel hun toepassingen in klassieke of landeli jke, als in 

strakke en moderne woningen.

Deze kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden.
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Windschermen
Zonnewering

Windschermen

Deze zi jn in verschillende modellen verkri jgbaar. Onze 

windschermen staan voor kwaliteit, design en uniformiteit. 

Het model Portofino is nu ook in een neerklapbare versie 

te verkri jgen wat natuurli jk ideaal is bi j heel warm weer. 

Nieuw zi jn onze Latino windschermen, met draaibare 

lamellen om de lichtdoorlaatbaarheid zelf te regelen.

Zonnewering

Verschillende benamingen en vele mogeli jkheden met 

als één doel: een perfecte schaduw creëren op uw 

terras! De nieuwste knikarmschermen zi jn ondertussen 

bi j ons verkri jgbaar. Allemaal sterke producten met hoog 

kwalitatieve doeken. De vaste afdaken kunnen met hout en/

of glas worden afgewerkt. Alles volledig op maat gemaakt 

met de beste zorg!
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Glazen schuifwanden

Glazen schuifwanden

Unieke combinaties in glazen schuifwanden en - luifels. 

Meer en meer gaat de trend naar glazen schuifwanden 

die veel licht doorlaten en zeer functioneel zi jn. Het zicht 

naar buiten wordt niet belemmerd en het buitengevoel 

bli jf t u behouden in een aangename omgeving.

Glazen schuifwanden
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Outdoor
Sunblocks
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Sunblocks

Sunblocks windschermen staan voor: kwaliteit – design – 

multifunctionaliteit – uniformiteit. Deze unieke windschermen 

ogen niet alleen mooi, maar ze hebben ook een functie als 

zitbank. Er zi jn nog tal van opties en mogeli jkheden ivm led 

verlichting, bloembakken, wielen, verwarming enz.

Deze Sunblocks moet u gewoon gezien hebben!

Outdoor

Grote gelakte bloembakken op maat en speciale 

outdoor tafels op maat.



24 25Outdoor
Sunblocks



26 27



28 29



Veranda
Pergola 
Orangerie

Veranda

Veranda’s volledig op maat gemaakt en passend 

bi j uw woning. De beste materialen en zorgen voor 

uw unieke veranda. Buitenleven in een aangename 

warme omgeving. Er zi jn tal van mogeli jkheden, vraag 

naar onze specialisten, zi j komen ter plaatse advies 

verstrekken.

Pergola

Pergola’s volledig op maat gemaakt en passend bi j uw 

woning. Een pergola zorgt voor bescherming op een frisse 

lenteavond, maar tevens zorgt deze ook voor beschutting 

tegen de zon en regen in de zomer. De beste materialen 

en zorgen voor uw unieke pergola op maat. Er zi jn tal van 

mogeli jkheden, vraag naar onze specialisten, zi j komen ter 

plaatse advies verstrekken.

Veranda

Veranda’s volledig op maat gemaakt en passend bi j 

uw woning. De beste materialen en zorgen voor uw 

unieke veranda. Buitenleven in een aangename warme 

omgeving. Er zi jn tal van mogeli jkheden, vraag naar 

onze specialisten, zi j komen ter plaatse adviseren.

Orangerie met stalen profielen

De orangerie is volledig uit dunne stalen profielen opgebouwd. 

Verschillende sti jlen en fantasievolle creaties zi jn uiteraard 

bespreekbaar. Het glas in het dak bestaat uit zonwerend 

gelaagd glas om de warmte binnenin voldoende te 

reduceren. In de orangerie worden ramen voorzien al dan 

niet automatisch opengaand, om de lucht voldoende te 

laten circuleren. Kortom heel wat mogeli jkheden!
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Veranda
Pergola
Orangerie
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Méér dan 20 jaar exclusieve
me taa lwer ken  op  uw maa t !
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