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vinExtra betekent,...
minder faalkosten!
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Monteren van
hijsbanden...
Beschermen van
sluitwerk...
Voorzien van de
projectinformatie...
Klaar voor transport.

vinExtra
Doordat er bij het bouwproces zoveel verschillende partijen betrokken zijn ontstaat
er versnippering van verantwoordelijkheden. Dat leidt tot extra uitgaven die voortkomen uit zogenoemde ‘vermijdbare tekortschietingen’, de faalkosten.
‘Denken in oplossingen’ is het credo van Van de Vin. Dat geldt voor het totale
traject van bouwen met gevelelementen, dus ook voor reduceren van faalkosten.

Beheersbaar maken van faalkosten
Faalkosten ontstaan voor een deel tijdens de uitvoering van een project, zoals door
inefficiënte logistiek. Maar ook problemen bij de praktische uitvoerbaarheid van
een ontwerp, de gebrekkige communicatie en onduidelijke samenwerking tussen
de verschillende partijen hebben een negatieve invloed op de kosten.
Oplossingen worden gezocht in certificering en het gebruik van prefab bouwdelen. Maar Van de Vin heeft ervaren dat door het zorgvuldig uitleveren van eigen
producten en het goed weten te anticiperen op het bouwtraject, veel problemen
worden voorkomen.
Door te luisteren naar de behoefte van marktpartijen en te leren van eigen fouten
heeft Van de Vin een analyse gemaakt waar verbeteringen konden worden aangebracht. Dit heeft geresulteerd in vinExtra, een programma van servicepunten die
standaard bij iedere opdracht worden uitgevoerd en waardoor de faalkosten op
ramen en kozijnen aanzienlijk verminderen.

Standaard aandachtspunten van vinExtra

opdrachten worden gedetaileerd uitgewerkt in productietekeningen
• Alle
De
productie
is KOMO-gecertificeerd voor de concepten I, II en III
• Producten worden
geleverd met 10 jaar SGT-garantie
• Bij elk project worden
verwerkingsvoorschriften meegeleverd
• Deuropeningen wordenduidelijke
standaard
van een doormetsellat
• Voorlaklaag van 120 mu of 140 muvoorzien
en
aflaklaag
van 150 mu zijn KOMO• gecertificeerd
van raamkozijnen worden voorzien van Econfixblokjes voor
• Onderdorpels
de raamdorpelstenen
deuren worden standaard uitgevoerd met 4 scharnierpunten
• De
Deurscharnieren
worden uitgevoerd met nastelbare scharnierplaatjes
• Alle scharnieren zijn
uitgevoerd met een 3 mm scharnierblad
• Kozijnen met een gewicht
23 kg worden voorzien van hijsbandjes
• Deurstijlen en onderdorpelsboven
zijn
voorzien
van kartonnen hoekbeschermers
• Sluitwerk wordt beschermd door plastic hoesjes
• De producten worden -logisch gegroepeerd- geleverd op transportbokken
• Kozijnen op de transportbokken zijn beschermd met folieafdekking
• Leveringen gebeuren met eigen transport en worden gelost met eigen kraan
•
Met vinExtra worden niet alleen faalkosten teruggebracht, maar het zorgt ook voor
veilig en gemakkelijk werken aan het realiseren van een geslaagd project.
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