Atrio natuursteen - tegels - parket

welkom

Bent u op zoek naar iets heel bijzonders? Dan is Atrio ongetwijfeld
op uw maat gesneden. Samen met u gaan we graag op zoek naar
die vloer-, wand-, terrastegel, natuursteen of parket om de juiste
sfeer en uitstraling te realiseren.
In onze unieke toonzaal, waar elegantie en een ruime keuze smaakvol
hand in hand gaan, proeven zowel particulieren als aannemers,
projectleiders of architecten van onze passie voor creativiteit en
design. Italië is dichterbij dan u denkt.
Als een Romeinse keizer. Zo willen we dat u zich bij Atrio voelt.
Daarom bieden we u een service van A tot Z: van advies bij de
aankoop tot plaatsing. Alles ‘picobello’ verzorgd. De jarenlange
ervaring van onze oprichters en ons vakkundig personeel zijn uw
garantie.
Wees welkom bij Atrio, geniet van een kopje koffie… en laat u
verbazen!

mooie

binnenkomer

jezelf

thuisvoelen

keukens

om van te smullen

betoverende

bubbels

Toscane

is vlakbij

professionele markt
Jarenlange markt- en stielkennis bieden de nodige garanties voor bouwpromotors, aannemers, projectleiders...
voor perfecte ondersteuning zowel naar kwaliteit als prijs in al hun projecten.

Chris Maes

vloerbedrijf
Al van de jaren ‘90 zijn een dertigtal mensen in de weer in rusthuizen, openbare en industriële gebouwen, scholen, garages...
Honderdduizenden vierkante meters vloer- en wandtegels worden geplaatst in de meest extreme omstandigheden. Een hele klus die enkel
voor echte specialisten weggelegd is.

referenties Chris Maes
Rustverzorgingstehuis Lichtaart - Kroymans Zaventem
- Jaguar Zaventem - De Post Luik, Charleroi, Gent,
Antwerpen - Ziekenhuis Mol - Estee Lauder Oevel - Ariaké
Maasmechelen - Bibliotheek Diepenbeek - Senthifarm
Boortmeerbeek - Carglass Herent, Mons en Hasselt - VRD
Bornem - Initial Lokeren - Mercedes trucks Antwerpen Audi/VW Merksplas, Maldegem, Dendermonde, Zaventem
- Toyota Stekene - Opel Kapellen - Renault/Citroen Fontaine
L’Eveque - Ford Haine Saint Paul, Bièvres en Herve - Ava
Papierwaren Temse en Lommel - Lexus Luik, Hasselt,
Wemmel, Harelbeke, St Maartens Latem - Financietoren
Brussel - Kievitsplein Antwerpen - Toyota Evere, Zaventem Ecover Bologne sur Mer (Frankrijk) - Dexia Brussel...

op maat gemaakt...
dorpels - venstertabletten - deur- en raamomlijstingen gevelpuien - trappen - keukenbladen - tafels - plinten - sokkels
- muurafdekken - badomrandingen - doucheplaten...

Tile & Tech

natuursteenverwerkend bedrijf
Vertrekkende van natuursteenplaten in verschillende formaten, diktes en afwerkingen, slaagt hier een team van een tiental mensen erin
om trappen, venstertabletten, keukenbladen (zelfs renovaties), tafels... op maat af te leveren en te plaatsen. Uiteraard beschikt onze buur
over een volledig hiervoor uitgeruste machinehal.

Toonzaal
Langvoort - 2430 Laakdal
(naast E313, afrit 24)
T +32 13 53 98 80
F +32 13 53 98 81
info@atrionv.com
www.atrionv.com
Administratie/afhaal
Nikelaan 25 - 2430 Laakdal
(naast E313, afrit 24)
T +32 13 53 98 80
F +32 13 53 98 81
info@atrionv.com
www.atrionv.com
Open
ma t/m vrij
09.00u - 12.00u
13.30u - 18.00u
zaterdag doorlopend
10.00u - 16.00u

