Wanden, klimaatplafonds, plafonds en koven
De voordelen van een gecombineerde aanpak

De oorsprong van Verwol ligt in de productie en montage van wanden en alle soorten plafonds. Afbouwelementen
die bij elkaar horen. Die letterlijk met elkaar verbonden zijn en idealiter niet door verschillende partijen
gerealiseerd moeten worden. Een gecombineerde aanpak van wanden, plafonds, klimaatplafonds en de bijhorende
koven biedt namelijk belangrijke voordelen voor de aannemer, adviseur, architect en eindgebruiker.
•
•
•

één planning
één aanspreekpunt
integraal tekenwerk

Kennis, kunde en verantwoordelijkheid bij één partij. >> lees meer
•
•
•

producten sluiten op elkaar aan
geen onnodige demarcaties
een complete interieuroplossing

Een integrale oplossing garandeert kwaliteit >> lees meer
•
•
•

geen onnodige schakels in de keten
efficiënt gebruik van mensen en middelen
grootschaliger inkopen

Combineer afbouwproducten voor een financieel voordeel >> lees meer
•
•
•

één aanspreekpunt voor service en garantie
uitvoeringsteams met kennis van complete afbouw
geen discussie over verantwoordelijkheden

Zorgeloos bouwen en optimale service, ook na oplevering >> lees meer
Minder partijen op de bouw betekent:
• meer rust en structuur
• minder afstemmingsproblemen
• meer ruimte om te bouwen
Veilig en kwalitatief bouwen met zo min mogelijk partijen >> lees meer
Gecombineerde transporten:
• zijn kostenefficiënt
• zijn milieubewust
• zorgen voor minder verkeer op de bouw
Financieel, logistiek en milieubewust >> lees meer
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Kennis, kunde en verantwoordelijkheid bij één partij
Het is belangrijk dat de bouwvolgorde en planningen op elkaar afgestemd zijn. Zo kan de
wandenmontage bijvoorbeeld niet starten als de plafonds en koven nog niet gereed zijn. In
veel projecten ontstaan er bovendien planningsuitdagingen.
Deze kunnen integraal opgelost worden zonder dat de klant hier hinder van ondervindt wanneer verschillende
afbouwonderdelen zijn ondergebracht bij een partij.
Mensen en middelen kunnen optimaal ingezet worden wanneer afbouwonderdelen worden gecombineerd. Eén
vakkundig uitvoeringsteam adviseert over integrale oplossingen en werkt aan de realisatie van een project. Dit werkt
beter dan voor elk afbouwonderdeel een apart team aan te stellen met eigen logistiek, materieel en
communicatiestructuren.
Een integrale oplossing garandeert kwaliteit
De gestelde eisen in een project hebben veelal betrekking op een combinatie van
afbouwproducten, zoals bij geluidseisen. Het gaat niet alleen om de geluidsisolatie van een
wand maar het gaat om de akoestiek in een gehele ruimte. De combinatie van wanden en
plafonds spelen hierbij een belangrijke rol. Een perfect op elkaar afgestemde combinatie
afkomstig van één partij garandeert het gewenste resultaat.
De afbouwproducten zijn letterlijk met elkaar verbonden. Zo is het ophangsysteem- en zijn de plafondpanelen van de
geklimatiseerde- en de bouwkundige plafonds gelijk. Voorkom onnodige demarcaties en zorg dat één partij
verantwoordelijk is voor de realisatie van de combinatie van producten.
Als afbouwexpert van de belangrijkste inbouwcomponenten spreken wij de taal en kennen wij de belangen van de
aannemer en de installateurs. Hierdoor zijn onze adviezen praktisch en waardevol.
Combineer afbouwproducten voor een financieel voordeel
Wij engineeren, produceren, transporten en monteren een diversiteit aan afbouwproducten.
Dit betekent dat er met een minimaal aantal schakels in de bouwketen gewerkt kan worden
waardoor er een financieel voordeel ontstaat.
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Zorgeloos bouwen en optimale service, ook na oplevering
Service en garantie vragen voor klimaatplafonds, reguliere plafonds koven en
systeemwanden worden door één bedrijf opgepakt. Dit werkt prettig, geeft
duidelijkheid en garandeert kwaliteit.
Werkzaamheden aan een afbouwonderdeel hebben in veel gevallen namelijk effect op het aansluitende
afbouwproduct. Bovendien is het voor de klant overzichtelijk als hij voor verschillende afbouwonderdelen één
aanspreekpunt heeft. Zo kunnen er geen discussies ontstaan over verantwoordelijkheden.
Kennis, kunde en verantwoordelijkheid bij één partij.
Minder partijen op de bouw geeft rust en overzicht. Een bouwplaats met een grote
diversiteit aan partijen kan leiden tot een onoverzichtelijke drukte, kwaliteitsverlies,
communicatieproblemen en uitdagingen op het gebied van veiligheid.
Financieel, logistiek en milieubewust
Wanneer er afbouwproducten gecombineerd worden dan kunnen wij onze vrachtwagens
optimaal laden en kilometers besparen. Vanuit kostenoogpunt interessant maar ook
milieubewust en logistiek aantrekkelijk. Het zorgt namelijk niet alleen voor minder
transportkilometers maar ook voor minder verkeer en laad/los-activiteiten op de
bouwplaats.

