
Wij verzorgen al uw spuitwerk in  
verschillende afmetingen en op alle  

mogelijke ondergronden zoals  
aluminium, glas en zoveel meer! 
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Het spreekt voor zich dat wij aan Uw wensen kunnen 
voldoen indien U op zoek bent naar iemand voor de 
uitvoering van uw beitswerk, open nerf- en patineer- 
technieken, metallic-lakken, speciale effecten,…
 

Wij werken enkel met produkten van hoogwaardige 
kwaliteit teneinde U de hoogst mogelijke kras- en  
slijtvastigheid te kunnen bieden.
 
Deze producten voldoen aan de strengste kwaliteits- en 
milieunormen. Enkel op deze manier heeft U een  
garantie op de lichtechtheid en een zeer goede  
chemische en fysische resistentie.  
 
Daarbij is geen kleur ons teveel. Standaard werken wij  
met de meest gekende kleurwaaiers zoals:
Ral, NCS, Sikkens, Caparol (3D+), Flamant 
 
Maar dankzij ons eigen kleurlabo kunnen wij  
tegemoetkomen aan iedere kleur! 
 
 



Wij herlakken uw bestaande keuken! 

GRATIS OFFERTE! 
Mail ons foto’s en afmetingen van je keuken en  
ontvang een gratis offerte: info@delakkerij.be

Richtprijs renovatie:  
1.850€ excl. btw

Richtprijs renovatie:  
2.250€ excl. btw



vlakke deur: 
165€ incl. btw
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Transport / (de)montage

Geen idee hoe je de goederen tot bij ons getranspor-
teerd krijgt? Of heb je geen tijd voor de (de)montage? 
Op uw vraag kunnen wij dit voor u uitvoeren en voor-
zien in de offerte.

AMBACHTSLAAN 3254  3800 SINT-TRUIDEN
      011/70 77 77         info@delakkerij.be 

design deur: 
195€ incl. btw

paneeldeur: 
195€ incl. btw



Geef je meubelen een tweede leven! 
Ook voor parelstralen kan je bij ons terecht.

Hierdoor worden alle oude verfl agen verwijderd en 
heb je een prima basis voor een compleet nieuwe 
afwerking. Zo laat je waardevolle maar verouderde 
meubelen er weer als nieuw uitzien.
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