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vinEasyfit,... kozijn met toekomst!
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vinEasyfit, hét gevel-
element voor nieuw-
bouw en renovatie 
waarbij faalkosten
beheersbaar worden.

Van de Vin levert niet alleen ramen en kozijnen, maar ontwikkelt ook innovatieve
toepassingen van gevelelementen. Nieuwe systemen, zoals vinEasyfit ®, worden
uitvoerig getest, gecertificeerd en vervolgens geëngineerd in de eigen fabriek. De
kwaliteitsbewaking is ontwikkeld in samenwerking met TNO en biedt de zekerheid
dat er hoogwaardige ramen en kozijnen worden gemaakt, maatvast en duurzaam.

Beheersen van faalkosten is mogelijk
Het vinEasyfit-systeem is een prefab-element. Maar dat betekent géén verandering
van de bestaande bouwmethode, wel een andere manier van denken. Het is een
slimme wijze van bouwen waarbij de faalkosten worden teruggebracht, de arbeids-
omstandigheden verbeteren en onderhoudskosten dalen.
Met het vinEasyfit-systeem worden de kozijnen fabrieksmatig afgelakt en beglaast,
geheel uitgevoerd conform Concept III van de nieuwe BRL 0801. vinEasyfit kan
zowel in nieuwbouw- als bij renovatieprojecten worden toegepast. Tijdens nieuw-
bouw worden vinEasyfit-stelframes gebruikt op de plek waar de kozijnen moeten
komen. vinEasyfit is werken volgens de traditionele bouwkwaliteit met een nieuwe,
gecontroleerde toepassing van ramen en kozijnen.

Pluspunten van vinEasyfit
Optimale kwaliteit van de kozijnen bij de bouwoplevering want beschadigingen
tijdens de bouwfase of renovatiewerken worden voorkomen
Geen nadelige invloed meer van weersomstandigheden op de kwaliteit van het
eindproduct omdat het aanbrengen van verflagen en het plaatsen van glas in de 
fabriek onder optimale condities plaatsvindt
Verbeterde werkomstandigheden omdat bij nieuwbouw wind- en waterdicht kan
worden gewerkt door middel van de vinEasyfit-stelframes die voorzien zijn van 
een doorwerkfolie
Geen faalkosten en afstemmingsproblemen meer door gedegen voorbereiding,
duidelijke verwerkingsvoorschriften en kozijnmontage in de afbouwfase
Er is één aanspreekpunt voor levering, plaatsing en afwerking van het totale kozijn
Sterke afname van kans op diefstal of beschadigingen omdat de kozijnen kort
voor de montage op de bouwplaats worden aangeleverd, verpakt in montage-
volgorde op transportbokken en beschermd met folieafdekking
Enorme tijd- en kostenbesparing in de afbouwfase want het schilderwerk en
afmonteren van de kozijnen is al gebeurd
Tijdens kozijnvervanging bij renovatie in een bewoonde situatie ondervinden de
bewoners minimale overlast
Easyfitkozijnen hebben veel ‘kwaliteitsreserve’ wat de levensduur verlengt en de
onderhoudskosten verlaagt. En als er toch reparaties nodig zijn dan is het kozijn 
makkelijk te demonteren
vinEasyfit kan zowel in hardhout als naaldhout worden uitgevoerd. De combinatie
van naaldhouten kozijnen met hardhouten onderdorpels en ramen is ook mogelijk
Het vinEasyfit-systeem is volledig KOMO-gecertificeerd en wordt uitgevoerd 
volgens Concept III van de nieuwe BRL 0801
Op het eindproduct wordt SGT-garantie van 10 jaar versterkt, inclusief montage


