
‘Ruwbouwen’
rond ’n afgelakt
beglaasd kozijn!
vinProtec®

v
industrieel bouwen met een kant&klaar

bouwfasebestendig
kozijnbouwsysteem

voordelen bij:
• voorbereiding
• ruwbouw
• afbouw
• oplevering
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vinProtec®

vinProtec,...perfect industrieel bouwen
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De ruwbouw snel sluiten heeft voordelen. Daarvoor de definitieve en winddichte
kozijnen gebruiken is helemaal ideaal. Maar kunnen die kozijnen ook al afgelakt
zijn en voorzien van glas, dus opleverklaar? 
Ja, dat kan. Hiervoor heeft Van de Vin het bouwsysteem vinProtec® ontwikkeld.
Een bouwsysteem voor nieuwbouwprojecten waarbij houten kozijnen, die onder
geconditioneerde omstandigheden zijn gefabriceerd, beglaasd en afgelakt, als
complete eindproducten worden geleverd. Uitvoering is mogelijk volgens Concept
I, II of III. De kozijnen zijn met een speciale folie optimaal beschermd en kunnen
direct worden geplaatst. Dat biedt voordelen... niet alleen voor de ruwbouwfase.

Voordelen van vinProtec voor de verschillende fasen

voorbereidingsfase

• keuze uit diverse houtsoorten

• verschillende uitvoeringen mogelijk

• speciaal ontwikkeld voor nieuwbouw

• geschikt voor montage in prefab
beton of prefab houten gevels

• volledig afgelakt en beglaasd onder
geconditineerde omstandigheden

• productie volgens Concept I, II of III

• voorzien van optimale bescherming
door o.a. een speciale folie

afbouwfase

• beschermende voorzieningen kunnen 
gemakkelijk worden verwijderd

• kozijnen zijn direct opleverklaar

• aanzienlijke tijdwinst, er kan meteen
worden begonnen met de afbouw

• faalkosten en aantal handelingen 
verminderen

• weersinvloeden niet bepalend dus
beter te plannen

• kozijnen zijn industrieel afgelakt onder
optimale omstandigheden

oplevering en onderhoudsfase

• servicepunten uit het vinExtra®-
programma worden kosteloos 
doorgevoerd

• oplevering volgens Concept I, II of III

• SGT-garantie van 10 jaar

• door de reductie van faalkosten grote
bijdrage aan een geslaagd project

• bij Concept III kan vinCare® als
onderhoudsplan worden aangeboden

ruwbouwfase

• in één keer stellen van de definitieve 
kozijnen

• kan uitstekend bij industrieel bouwen
worden verwerkt

• gevel wordt snel gesloten

• direkt wind- en waterdicht

• werkomstandigheden verbeteren

• perfecte bescherming tegen eventuele
beschadigingen

• kozijn behoudt tijdens de ruwbouw de 
hoge aanvangskwaliteit

• verkort de doorlooptijd bouwproces

vinProtec® is een kant&klaar bouwfase-
bestendig kozijnbouwsysteem. 
Speciaal ontwikkeld voor de industriële
nieuwbouw, afgelakt en beglaasd, en
uitvoerbaar volgens Concept I, II of III.


