Advertorial

DAARNAAST OOK RAMEN EN DEUREN, ROLLUIKEN EN OUTDOOR-LIVING

NOG STEEDS ZONWERING

Prada: al meer dan 80 jaar
dé specialist voor zonwering

Waar Prada meer dan 80 jaar geleden gestart is als fabrikant en plaatser van zonnetenten, is dit nog
steeds een belangrijk onderdeel
van de Prada-activiteiten. “Onder
de noemer ‘Schaduw naar wens’
plaatsen wij alle soorten zonweringen, zowel buiten (zonnetenten,
screens, verandazonwering) als
binnen (verticale en horizontale lamellengordijnen, rolgordijnen en
plissés). Nieuw is natuurlijk dat iedereen dit tegenwoordig geautomatiseerd wil en dat kan ook.”

Wil je bij een renovatie je ramen en
deuren vervangen? Of wens je nieuwe, volautomatische rolluiken te laten plaatsen? Ben jij misschien voorzienig naar de zomer en het zonnetje
toe, en verkies je om nu al je zonwering te bestellen? Of bekijk je graag
met vakmensen de mogelijkheden
van outdoor living? Het kan allemaal
bij een typisch, Mechels bedrijf met
een historiek van meer dan 80 jaar:
Prada. Ontdek Prada tijdens de
opendeurdagen op 27, 28 en 29
maart.
De Streekkrant zocht Serge Parys
op van Prada: “Wij kiezen er bewust voor om een klein bedrijf te
blijven. Bij ons heeft de klant nog
rechtstreeks contact met de bedrijfsleider. Geen grote afstanden.
Ik ga zelf ter plaatse de opmetingen doen. Of het nu gaat om ramen en deuren (‘sterk in raamwerk’) in hout, PVC of alu, of je nu
rolluiken wenst, dag-in-dag-uit, of
zonwering. Wij kiezen altijd voor
kwaliteitsvolle materialen, voor de

Prada praktisch
Prada is gevestigd aan de Vrijgeweidestraat 57 in Mechelen,
dichtbij het Vrijbroekpark. Info:
015 41 35 26, www.pradabvba.be
en pradabvba@scarlet.be. Openingsuren: ma. t.e.m. vr. 8.3018u. Za. 10-12 & 13.30-16.30u.
Opendeurdagen: vr.27, za.28 &
zo.29/3 van 10-18u doorlopend.

Prada-verhaal

beste service, een degelijke plaatsing, een correcte timing en een
juiste facturatie. Bij dit alles volgt
Prada steeds de belangrijke kwaliteitsstappen (goede leveranciers
en materialen, marktconforme
prijszetting, degelijke plaatsers).”
Heeft de crisis Prada echter geen
parten gespeeld? “De klanten kiezen juist meer voor kwaliteitsmaterialen. Door het beste materiaal te
gebruiken, kunnen ze het ge-

Prada is een familiebedrijf, in 1930 opgestart door Eugène Parys,
grootvader van de huidige zaakvoerder, Serge. “Hij is begonnen met
een naaiatelier aan de Vaart in Mechelen, voor het vervaardigen van
tentdoeken voor terrassen van cafés, parasols en strandstoelen. Enkele jaren later besloot hij ook rolluiken te maken en te plaatsen. In
1956 stapte mijn vader, Maurice, mee in het bedrijf. Hij verkocht zonnetenten over gans België. Wat later werd mijn vader de nieuwe zaakvoerder en kwam de vraag om ramen en deuren te plaatsen. Zelf stapte ik in 1988 in het bedrijf. Na de nodige ervaring te hebben opgedaan,
specialiseerde ik mij in de plaatsing van ramen, deuren, rolluiken en
zonweringen. Sinds 1995 combineer ik dat met mijn klantenbezoeken. In 1997 werd ik zaakvoerder. Samen met Greta De Ridder en onze 5 medewerkers-plaatsers, vormen wij het hechte Prada-team.”

bruiksgemak vergroten en het
energierendement verhogen. Als
je bijvoorbeeld elektrische rolluiken laat plaatsen is dit én inbraakwerend, én zorgt dit voor meer privacy én zal daardoor ook je energieverbruik dalen.” Prada heeft
professionele en gecertificeerde
plaatsers die vooral actief zijn in en
rond Mechelen, maar ook in de
rest van provincie Antwerpen als- Klassieke veranda’s zijn achterhaald. “Meer en meer mensen kiezen
voor outdoor living-systemen. Het gaat om high tech-tuinkamers. Er is
ook in Vlaams-Brabant.
veel vraag naar outdoor living van Brustor. Een West-Vlaams bedrijf dat
kwaliteit biedt en aandacht heeft voor esthetiek. Zo is bij deze tuinkamers geen enkele vijs te zien. Prada kan instaan voor de fundering van
zo’n tuinkamer met beweegbare
Het Prada-verhaal van de laatste jaren is
lamellen op het dak en screens aan
één van automatisatie. De bediening is bede zijkanten. Desnoods kunnen
langrijker geworden dan het product.
we je tuinkamer volledig afwerken,
“Met de buismotoren kunnen we rolluivoorzien van verlichting met led
ken automatiseren. Da’s handig voor oulights, verwarming, enz. En dat aldere bewoners die daardoor zelf hun rolles natuurlijk geautomatiseerd.
luiken kunnen blijven bedienen. We spreSteeds kiest Prada ook voor de besken ook van de democratisering van de
te materialen en een perfecte plaatdomotica. Alles kan tegenwoordig van op afstand bediend worden. Een sing. Dat zijn nu eenmaal onze
ander snufje zijn de fotovoltaïsche cellen, waardoor rolluiken zonder be- sterke punten. En dat alles aan
kabeling elektrisch kunnen worden bediend.”
markt-conforme prijzen.”

Fotovoltaïsche stroom

Specialist in outdoor living

