Complete houten kozijnen, ramen en deuren
Ongekend duurzaam en innovatief in onderhoud,
een gebouw lang

BROCHURE VOOR TIMMERFABRIEKEN

Nieuw concept voor houten
kozijnen, ramen en deuren
Vihrea is het eerste complete houten kozijn met Cradle-to-Cradle certificaat én met moderne chiptechnologie om reparatie, onderhoud en
renovatie snel en makkelijk te laten plaatsvinden tegen lagere kosten.
Vihrea is ontwikkeld door vooraanstaande fabrikanten, voor timmerfabrieken die zich willen onderscheiden en meer willen doen voor hun
klant.
Vihrea is ECHT verantwoord en innovatief:
•

voor opdrachtgevers, eigenaren en beheerders die ongekend duurzaam en onderhoudsvriendelijk willen bouwen, renoveren en onderhouden tegen lage kosten;

•

voor bij Vihrea aangesloten timmerfabrieken die meerwaarde willen bieden aan hun klanten met een uniek product.

Van marktleiders, voor marktleiders
Het Vihrea concept is tot stand gekomen door samenwerking van
marktleiders die zichzelf hebben uitgedaagd om het meest duurzame
en onderhoudsvriendelijke houten kozijn te ontwikkelen.

Sluit u nu aan bij Vihrea om ECHTE meerwaarde te bieden aan de
houtsector in het algemeen en uw klanten in het bijzonder!

Ongekend duurzaam
Vihrea is het eerste complete houten kozijn met een Cradle-to-Cradle certificaat. Het Finti-hout komt niet uit tropische oerbossen, maar uit Finse
productiebossen en krijgt in Nederland een thermische behandeling.
Daardoor krijgt het naaldhout zelfs betere eigenschappen dan tropisch
hardhout.
De isolatiewaarden zijn uniek hoog, de CO2 waarden laag en tropische
oerbossen worden niet aangetast! Daarnaast gaan Vihrea kozijnen een
gebouw lang mee.

Veel duurzamer kan het niet
• Cradle-to-Cradle Bronze op het complete kozijn
• Cradle-to-Cradle check op de productie van de timmerfabrikant
• U-Frame waarde < 0,73
• Duurzaamheidsklasse 1&2
• Finti naaldhout uit Finse productiebossen met betere eigenschappen
dan tropisch hardhout (door thermische behandeling)
• De hoogste kwaliteit materialen en componenten

• Kozijnen, ramen en deuren met de levensduur van een gebouw

Ongekend onderhoudsvriendelijk
De Vihrea-chip in het kozijn bevat alle specificaties en tekeningen, U
zet deze data makkelijk op de chips vanaf uw ontwerpprogramma.
De data worden ook geladen in de onderhoudsmanagementsoftware die draait bij uw klant.
De Vihrea-app kan de data op de chip uitlezen, laat de bewoner
schade melden en de monteurs hun werkzaamheden snel en eenvoudig registreren in de software.
Ideaal voor o.a. woningbouwverenigingen en beheerders

Uw klant heeft altijd overzicht, de software bevat data van alle kozijnen in een project en geeft uw klant tijdig aan wanneer onderhoud
moet plaatsvinden. Uw klant heeft altijd overzicht van reparatie en
onderhoud, wat er gedaan os in een bepaalde periode en wat er nog
moet gebeuren.
Ook gaan monteurs nu altijd met de juiste materialen op pad en hoeven dus maar één keer te rijden. Reparatie, onderhoud en renovatie
zijn nu makkelijk te managen tegen lagere kosten.
Gebruiksvriendelijke innovatie
• Vihrea begeleidt u in de implementatie en met het trainen van uw
medewerkers.
• De chip, app en software zijn makkelijk in gebruik.
• De chip kan ook helpen om uw fabriek te digitaliseren.
• Mocht u een keer vastlopen, helpen wij u altijd verder.

Pas na 12 jaar
overschilderen
en vervangen
van kit!

Duurzaam samenwerken in de keten
Vihrea biedt duurzaam waarde aan uw timmerfabriek, maar zeker ook aan
uw klanten en de rest van de bedrijfskolom.
Maak nu een afspraak met een van uw bekende contactpersonen bij de
Vihrea partners of mail ons om uw werk duurzaam meerwaarde te geven.

Een concept van marktleiders voor marktleiders

Neem contact met ons op voor meer toekomst in hout
Vihrea werkt samen met timmerfabrieken die duurzaamheid en vooruitgang omarmen. Voelt u zich tot
het Vihrea concept aangesproken? Heeft u een vraag of opmerking of wilt u graag een afspraak maken
om de mogelijkheden te bespreken? Wij komen graag bij u langs voor een demo.

Meer informatie:

Bezoekadres:

info@vihrea.eu

Bouwstraat 8

www.vihrea.eu

7483 PA Haaksbergen

06-28836983
(Carlo van Pelt)

