
”Onze passie voor perfectie vinden we ook terug bij Reynaers Aluminium”

PEKO CONSTRUCT - Reynaers Installer in Meerhout
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Aluminium ramen, deuren & veranda’s - Peko Construct
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CASE STORY:

KLASSIEKE WONING WORDT 
OASE VAN LICHT EN RUIMTE

EEN KAMERBREED UITZICHT
VAN VLOER TOT PLAFOND

DE VERANDA VAN JE DROMEN  
BESTAAT



Eenzelfde gevoel  
voor perfectie

PEKO is al een aantal jaren een actieve en succesvolle Reynaers Installer. 
Een firma die het vertrouwen geniet van steeds meer bouwers en 
verbouwers. Het partnership met Reynaers Aluminium was voor hen 
niet meer dan een logische keuze.

“Het label Reynaers Partner dat ons door Reynaers Aluminium werd toegekend betekent veel 
meer dan alleen maar een sticker aan de deur,” aldus zaakvoerder Peter Knokke. "Die erkenning 
wijst op een nauwe samenwerking tussen een absolute topspeler in aluminum producten en 
een aluminium specialist die borg staat voor een correcte plaatsing en afwerking van aluminium 
ramen en deuren.” 
De firma werd in 2010 opgericht en is voornamelijk werkzaam in de eigen omgeving. Maar ook 
in en rond Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg voert PEKO regelmatig opdrachten uit. 
Peter Knokke is al 27 jaar actief in de sector en is als meewerkend zaakvoerder betrokken bij 
alle fasen van het installatieproces, vanaf de eerste besprekingen tot en met de uitvoering op 
de werf en de opvolging. 
"Alles begint met advies," legt hij uit. "Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid en samenhang. 
Daarom is onze adviserende rol, nog voor het project van start gaat, van cruciaal belang. In onze 
showroom kunnen de klanten alvast komen ontdekken wat we voor hen kunnen betekenen. 
We luisteren naar hun wensen en verwachtingen en begeleiden hen bij de keuze van de juiste 
producten en toepassingen, zowel voor nieuwbouw- als vernieuwbouwprojecten.”
“Wij volgen nauwgezet de evolutie op de markt,” voegt hij eraan toe. “We houden ons voortdurend 
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en dankzij de unieke producten en de support 
van Reynaers zijn we, als Reynaers installateurs, altijd een stapje voor op de concurrentie, zeker 
als het gaat om duurzaam en energiebesparend bouwen. Aluminium is daartoe het uitgelezen 
materiaal. Het is stevig, flexibel en 100% recycleerbaar. Bovendien worden de profielen steeds 
mooier en doordachter. Ook dat is een sterk punt van Reynaers Aluminium.” 
Dankzij de juiste technische uitrusting en de professionele begeleiding door Reynaers 
Aluminium wordt het schrijnwerk bij de Reynaers Partner geheel op maat uitgevoerd. Ook PEKO 
is als Installer door Reynaers Aluminium opgeleid om de plaatsing en de afwerking op de werf 
perfect te realiseren. 
De PEKO service sluit naadloos op die professionele aanpak aan. “En die gaat verder dan je zou 
denken,” aldus Peter Knokke. “Want ook na de werken blijven we voor de klant beschikbaar. Al 
was het maar om hem maanden later te helpen bij de keuze van de beste onderhoudsproducten 
voor zijn aluminium ramen en deuren.”
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Info & inspiratie op reynaers.be

Zorgeloos & veilig wonen

Vrijheid in kleur en design

Maximaal comfort

Ultiem vakmanschap

Levenslange zekerheid



EN LAAT JE 
INSPIREREN DOOR  
PEKO CONSTRUCT
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PEKO CONSTRUCT - Kiezel 189 2450 Meerhout
014 30 28 53 - info@pekoconstruct.be - www.pekoconstruct.be
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