


Willco Products,
uw partner voor sierpleisters én isolatie

Met méér dan 40 jaar ervaring en twee generaties vakkennis, is Willco Products één van de topspelers 
op de Belgische markt van sierpleisters en buitengevelisolatie. Als fabrikant besteden we veel aandacht 
aan het leveren van een uitmuntende kwaliteit van onze producten én een goede service. 

Willco Products biedt het meest volledige gamma decoratieve sierpleisters, gevelisolatie en toebe-
horen. Wij hebben voor elke project een gepast systeem. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, 
gladde of korrelige afwerking, met of zonder isolatie, geen enkel probleem! Onze commerciële en 
technische mensen gidsen u perfect naar het juiste sierpleistersysteem – met of zonder gevelisolatie.

Aarzel niet en maak vandaag nog een afspraak via 053 77 13 72 of info@willcoproducts.be!

4 soorten 
sierpleisters

10 kwalitatieve
isolatiesystemen



100% WILLCO Products is het productkwaliteitslabel dat 
bewijst dat uw 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. 
Gun uw woning optimaal isolatiecomfort en een langere 
levensduur, met een garantie van 10 jaar. Kies voor 
WILLCO, want elke laag in uw gesloten isolatiesysteem 
verdient 100% WILLCO Products!

LANGERE LEVENSDUUR
ISOLATIECOMFORT
100% KWALITEIT

Kies kwaliteit 
voor elke laag

...ook bij uw 
gevelpleister
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Interesse?
Bel +32 53 77 13 72 of mail naar 
shoot@willcoproducts.be voor meer info 
of referenties in uw buurt.



Willco Products wil niet de grootste zijn, wel de beste! Dat bewijst onze afdeling Research & Deve-
lopment elke dag. Onze ontwikkelaars optimaliseren voor u de eigenschappen van onze bestaande 
sierpleisterproducten. Bovendien ontwikkelen ze continu innovatieve en revolutionaire systemen. 
Topkwaliteit leveren is de essentie van onze visie. Voor u gaan wij niet over één nacht ijs. Wij bouwen 
op méér dan veertig jaar ervaring en op de expertise van onze afdeling Research & Development. Het 
resultaat ziet u! Uw sierpleisters, isolatiesystemen en verven voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. 

De isolatiesystemen beschikken over een Europese ETA goedkeuring, maar ook over de Belgische ATG 
goedkeuring. Voor dit laatste certificaat werden er extra tests uitgevoerd om de bestendigheid van het 
isolatiesysteem te testen tegen warmte-regencycli, gevolgd door vries-dooi-cycli. Dit is een typische 
Belgische test, die in het Europese certificaat niet wordt opgenomen. De sierpleisters en verven, zijn 
bestand tegen weer en wind. Ze verkleuren niet door zonlicht en bovendien zijn ze vuilafstotend én 
laten ze mos geen kans. Kortom, kwaliteit verzekerd!

SheCi.be architecten

Enkel het beste is goed genoeg voor uw gevel!



Particulieren varen wel bij de Willco service. U krijgt technisch advies en kleuradvies via het commerciële 
team of in onze toonzaal. Op die manier kiest u het juiste sierpleistersysteem voor uw ondergrond en 
de tint van uw dromen. In onze toonzaal presenteren wij de verschillende kleurschakeringen voor uw 
sierpleister op panelen van 3 m² zodat u een realistisch beeld krijgt van het eindresultaat. 

De aannemer die u kiest ondersteunen wij ook! Het bedrijf krijgt de juiste technische info én stalen, 
die u of de architect kan gebruiken. Bovendien genieten de aannemers van technische begeleiding op 
de werf en leren ze de knepen van het sierpleistervak in onze gratis cursus. Ze hebben de mogelijkheid 
om een demonstratie bij te wonen in ons atelier of beroep te doen op onze technisch adviseur. 

Tot slot staat een team van commerciële en technische medewerkers u, de uitvoerder én de architect 
met raad en daad bij, in het maken van de juiste keuzes.

Service, 
service en nog eens service



Test welk gevelisolatiesysteem het beste bij u past
Van plan om uw gevel op te frissen met een sierpleister, maar geen idee welk gevelisolatiesysteem 
geschikt is voor u? Geen nood, doe nu de test via onze website. Na 3 keuzemogelijkheden ziet u via 
het filtersysteem het geschikte systeem voor uw project. Toch niet helemaal zeker van uw keuzes? 
Contacteer ons en maak een afspraak met één van onze vertegenwoordigers.

Personaliseer uw gevel
Nog geen idee welke kleur u wenst? Of misschien net wel? Personaliseer uw gevel via onze website. 
U kiest een kleurgroep en een structuur voor de afwerking. Het filtersysteem toont u de gewenste 
resultaten. Toch liever eens uw favoriete kleur in het echt aanschouwen? Bezoek onze toonzaal in 
Nieuwerkerken, voor een realistisch beeld van het eindresultaat. Hier presenteren wij uw favoriete 
kleur in een waaier van tinten en dat op panelen van 3 m²! 

Blader door het digitale referentieboek
Dankzij de vele aannemers die met onze producten werken, beschikken we over heel wat referentie-
projecten. Kleine of grote renovaties of nieuwbouwprojecten, appartementen of kantoorgebouwen, 
u ziet het allemaal in ons digitaal referentieboek. Omwille van privacyredenen vermelden we bij de 
foto’s geen adressen. Ziet u toch graag een referentie in het echt? Vraag dan aan uw uitvoerder enkele 
adressen. Hij helpt u graag verder.

Neem een kijkje op onze website!



Bezoek onze WILLCO Toonzaal en maak 
kennis met onze gevelisolatiesystemen.

Meer informatie vindt u op www.willcoproducts.be.

Overweegt u om uw gevel in een ‘crepi-jasje’ te stoppen? Dan is de kleur cruciaal voor de juiste 
uitstraling. Bij Willco Products heeft u twee mogelijkheden om uw kleurtint te kiezen. U kan via uw 
aannemer een paginagroot kleurstaal laten bestellen, dat u thuis kan bekijken, of u kan naar onze 
toonzaal voor sierpleister in Nieuwerkerken komen. Hier presenteren wij uw favoriete kleur in een 
waaier van tinten en dat op panelen van 3 m²! Via de grote panelen in de toonzaal, krijgt u meteen 
een realistisch beeld van het eindresultaat.

Adres WILLCO Toonzaal 
Kwalestraat 72
9320 Nieuwerkerken (Aalst)
Tel.: 053 77 13 72

Openingsuren:
Ma-don: van 8u-12u en van 13u15-17u30
Vrij: van 8u-12u en van 13u15-16u15
Zat en zon gesloten
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