EEN BETROUWBARE GEVELPARTNER
Over smaak valt te twisten. Maar als het om kwaliteit
gaat, is dat niet nodig. Want met het VMRG
Keurmerk bent u verzekerd van kwaliteit in gevels en
gevelelementen. Bedrijven met het VMRG Keurmerk
leveren metalen gevelproducten die voldoen aan de
strengste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid
en duurzaamheid. En ze plaatsen en monteren die op
de juiste wijze. Dat voorkomt problemen en garandeert
u een optimaal eindresultaat. Kies daarom voor een
gevelpartner met het VRMG Keurmerk en neem het
VMRG Keurmerk op in uw bestek.

www.vmrg.nl

GEGARANDEERDE KWALITEIT IN GEVELS

Doe de check!
Veel bedrijven zeggen dat
ze werken volgens de VMRG
Kwaliteitseisen en Adviezen.
Alleen bij VMRG leden weet
u dat zeker. Doe daarom de
check en vraag naar het
VMRG Keurmerk Certificaat.

ZEKERHEDEN WAAR U OP KUNT REKENEN
Deskundig advies

Duurzaamheid

VMRG leden adviseren u over de constructie,

VMRG leden besteden veel aandacht aan

het ontwerp en de juiste materialen voor uw

het ontzien van het milieu. Of het nu gaat

gevel. Ook denken ze met u mee over het

om materiaalkeuzen, de verwerking van

bouwproces. Of het nu gaat om nieuwbouw

afval of de warmtehuishouding van een gevel.

of renovatie. Zo krijgt u een gevel die voldoet

VMRG leden spannen zich bovendien in om

aan uw verwachtingen.

aluminium en staal te recyclen volgens de
richtlijnen van Stichting AluEco.

Kwaliteit
VMRG leden houden zich aan de VMRG

Garantie

Kwaliteitseisen en Adviezen. Die gaan verder

VMRG leden blijven voor u klaar staan.

dan de eisen die de wet stelt in bijvoorbeeld het

Ze bieden vaak garantie volgens de VMRG

Bouwbesluit of de CE-markering. VMRG leden

voorwaarden, hoogwaardige service en veel

ondergaan regelmatig audits door SKG-IKOB

mogelijkheden in onderhoud. En mocht er iets

Certificatie, zowel bij het VMRG lid als op

mis gaan of heeft u een klacht, dan bemiddelt

de bouwplaats.

de VMRG tot er een oplossing is.

Veiligheid
VMRG leden werken veilig en zorgen voor veilige
constructies. Bovendien voldoen de geleverde
gevelelementen en geplaatste gevels aan strenge
eisen op het gebied van inbraakwerendheid.
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