




De kwaliteit van je gevelpleister maximaliseren? 
Kies voor 100% Willco Products en krijg er Willco Care gratis bovenop. 
Exclusief voor werven uitgevoerd door 100% Willco Products uitvoerders.

Met Willco Care draag je zorg voor je gevel.
Geniet 9 levens lang van een magnifiek uitzicht.

Reinigingstips voor wanneer het nodig is 

Façade coach vast aanspreekpunt voor extra vragen 

Infopakket na oplevering 

Willco Atelier ondersteuning en advies op maat 

10 jaar garantie met verzekering 

Willco Community samen met andere geveleigenaars 

Preventietips om nog langer van je gevel te genieten 

Onderhoudstips per seizoen 

Willco Care newsletter actuele info handig in een e-letter 



Willco Care zorgt ervoor dat je gevelpleister in topconditie blijft!

Kiezen voor een Willco Gevelisolatiesysteem is je beste wapen om je gevel lang-
durig fris en proper te houden. Onze sierpleisters zijn namelijk standaard uitgerust 
met de nieuwste technologieën die diverse bedreigingen van vervuiling tegengaan. 
Maar aan onderhoud van gevels ontkomt uiteindelijk niemand. 

Willco Care is onze nazorg service om eigenaars van 100% Willco Products-ge-
vels gedurende een periode van 10 jaar systematisch bij te staan met advies voor 
preventief onderhoud en tips voor een opfrissing. Zelf een vraag stellen kan ook! Ik, 
Rolf Coppens, de Willco Façade Coach geef jou advies op maat wanneer je twijfelt.

Rolf Coppens
Willco Façade Coach

Tel: 04xx xx xx xx
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Voorkomen is beter dan genezen

In sommige gevallen kan een kleine ingreep aan je gevel een eventueel te snelle 
vervuiling of latere schade voorkomen. De tips en tricks van Willco Care leren je 
waarop je moet letten en laten je 9 levens lang genieten van een magnifi ek uitzicht. 

Met méér dan 50 jaar ervaring in de praktijk is Willco Products jouw geschikte 
tipgever. Duizenden tevreden klanten zullen het met je eens zijn: gevelisolatie, uit-
gevoerd door een competente uitvoerder met 100% Willco producten is de beste 
keuze. Zowel voor renovatie als voor nieuwbouw.

Willco Atelier
Boek een bezoek en kom langs om alle 
opties van Willco Products te leren kennen. 
Je kan hier materialen kiezen, we geven je 
kleuradvies, tonen interessante accessoires 
en antwoorden op al je vragen. 

Boek nu je afspraak online!
willcoproducts.be/afspraak



3 soorten 
sierpleisters

8 kwalitatieve
isolatiesystemen
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Langere levensduur
Je bent dankzij een gesloten isolatiesysteem 
zeker dat je buitengevel langer meegaat, maar 
ook dat je binnencomfort aanzienlijk stijgt.

Groter isolatiecomfort
Jouw woning blijft dus niet enkel langer mooi, 
maar je geniet ook van 100% isolatiekwaliteit.

10 jaar systeemgarantie
Het 100% Willco Products-label waakt erover 
dat je krijgt wat je verlangt, een hoogwaardig 
en gesloten isolatiesysteem. Dit productkwali-
teitslabel garandeert je 10 jaar garantie op jouw 
Willco-gevel.

Wat is 100% Willco Products?

Wil je kwaliteit voor je gevel? Dan is kiezen voor de juiste 
producten erg belangrijk. Goedkopere alternatieve pro-
ducten voldoen niet aan dezelfde kwaliteitsnormen die 
wij voorop stellen. Het gevolg voor jou: sneller slijtage of 
gebreken aan je gevel. 

Een goed gevelisolatiesysteem is meer dan een combinatie 
van de nodige producten. Alle componenten zijn precies 
op elkaar afgestemd en de uitvoering vergt professionele 
kennis. Een nauwkeurige uitvoering en correcte plaatsing 
zijn cruciaal om luchtlekken, temperatuurschommelingen, 
condensatie en koudebruggen te vermijden!

100% Willco Products is het productkwaliteitslabel dat er-
voor zorgt dat je sierpleister en buitengevelisolatiesysteem 
extra lang meegaan. Maak er geen eigen vreemde creatie 
van, maar kies voor een sierpleister met producten van 
hetzelfde merk en vooral van dezelfde Willco-kwaliteit. Meer info: willcoproducts.be/100-willco-products



Hoe schrijf je in voor Willco Care? 

Sluit je aan bij de Willco Care community op Facebook 
en schrijf je in via de Willco Products website, voor onze 
Willco Care Newsletter. We posten en mailen regelmatig 
preventie-, onderhoud-, en reinigingstips, zodat je tijdig 
actie kan ondernemen en optimaal kan blijven genieten 
van je gevel.

Meer info: scan de QR code of surf naar willcoproducts.be/willco-care

SCHRIJF 
JE NU IN!



Willco Products
  Sterk groeiend, innovatief Belgisch familiebedrijf opgericht in 1971
  Pionier in decoratieve sierpleisters en thermische gevelisolatiesystemen (ETICS)
  3 generaties know-how
  Sites in Nieuwerkerken bij Aalst, Hofstade en Ciney
  Meer info op willcoproducts.be

Willco Nieuwerkerken
Kwalestraat 74
9320 Nieuwerkerken
053 77 13 72
info@willcoproducts.be

Willco Hofstade
Hekkestraat 34-36
9308 Hofstade
053 77 13 72
info@willcoproducts.be

Willco Ciney
Rue du Polissou 38/1
5590 Ciney
083 65 63 32
ciney@willcoproducts.be


