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Teamplayer voor
aluminium ramen,
gevels en zonwering

?

Silo Barendrecht

De bouwwereld is continue in beweging en dat is kenmerkend voor De Groot & Visser
B.V.. Inspelen op de wens van opdrachtgevers staat hierbij centraal. Of dit nu op het

De voordelen van de combinatie van

gebied van regelgeving, invullen van praktische mogelijkheden of het bouwproces is,
onze opdrachtgevers weten dat ze op De Groot & Visser B.V. kunnen rekenen.

aluminium ramen en zonwering zijn

Bouwen is Teamwork!

voor opdrachtgevers direct zichtbaar.
Ieder bouwproject, nieuwbouw of renovatie, is uniek! Door intensieve samenwerking
met aannemers, architecten en opdrachtgevers worden innovaties gerealiseerd.
Ingespeeld op specifieke wensen van gebruikers en architecten waarbij onze

Screens worden gemonteerd in de

specifieke kennis op het gebied van gevels leidt tot een meerwaarde voor de
betrokken partijen. Dat is Teamwork!

productie en ten behoeve van de

De behoefte van de klant begrijpen en implementeren kan natuurlijk alleen als een

montage van roosters wordt alles

organisatie vanaf de verkoop tot en met de oplevering en nazorg als een team
opereert! Een gedegen voorbereiding met uitgebreide kennis en ervaring vormt
hiervoor de essentiële basis! Beheersing van een project die in onze ogen verder

tijdens

het

productieproces

al

gaat dan ISO 9001 zorgt voor de projectbeheersing en een optimaal verloop van het
bouwproces! Ook dit gaat door Teamwork op de werkvloer!

voorbewerkt. Dit levert voordelen op

De vaste overtuiging dat een succesvol bouwproject alleen wordt gerealiseerd door

voor onze opdrachtgever voor zowel

een gedegen voorbereiding blijkt uit het Gevel Advies Center dat we ontwikkeld
hebben. Producten worden tastbaar, u als klant ziet wat u krijgt. Informatie over
regelgeving, de uitgebreide mogelijkheden die aluminium kozijnen bieden hebben
vele opdrachtgevers een extra dimensie gegeven bij het project dat ze willen
realiseren. Ook hierbij willen we u teamspeler zijn!

montagetijd als bouwplaatskosten

Advisering: In een vroegtijdig stadium denken wij graag met uw mee over het ontwerp en de detaillering
van de aluminium ramen, gevels en zonwering. Met gezamenlijke kennis en ervaring wordt uw bouwwerk
een succes!
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Utiliteitsbouw
Oplossingen op maat waar kwaliteit voorop staat, dat is
kenmerkend voor de utiliteitsbouw. In de voorbereiding al
klaarstaan om mee te denken in oplossingen en mogelijkheden,
waarbij architectonisch en functionele wensen samengevoegd
worden. Dit is de reden waarom opdrachtgevers kiezen voor de
kennis en ervaring van De Groot & Visser B.V.. Niet alleen is het
tekenwerk altijd tot in detail verzorgd ook wordt er meegedacht in
oplossingen ten aanzien van brand- of inbraakwerendheid.
Duidelijke vooraf bepaalde planning waar alle partijen hun verantwoordelijkheid voor nemen zorgen ervoor dat de vooraf
besproken bouwtijd gehaald wordt.

Engineering: Succes zit in de voorbereiding. Dit is onze overtuiging, om deze reden
besteden wij veel aandacht aan het tekenwerk zodat u precies weet wat u krijgt. Het spreekt
voor zich dat volgens de normen van de VMRG en SKG werken!
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Woningbouw
In de woningbouw wordt de laatste jaren steeds vaker gekozen
voor aluminium kozijnen. De voordelen zoals onderhoudsarm,
duurzaam en een fraaie uitstraling resulteren in aantrekkelijke
exploitatievoordelen.

Kwalitatieve

kozijnen

met

alle

functionaliteiten vormden de voordelen van aluminium kozijnen.
Uitstekende isolatiewaarde, inbraakwerend en zeer duurzaam zijn
beslissingcriteria waarom onze opdrachtgevers

kiezen voor

aluminium in de woningbouw!
Het leveren van zowel kozijnen als zonwering is voor
opdrachtgevers een groot voordeel. Niet alleen wordt de
zonwering in bepaalde gevallen tijdens de productie van kozijnen
al gemonteerd ook wordt de bouwtijd geoptimaliseerd. Natuurlijk
kunt u op volledige garantie blijven rekenen!

Productie: Alle voorbewerkingen van de aluminium profielen vinden geheel plaats op
moderne CNC machines. Een geoptimaliseerd productieproces zorgt ervoor dat de
producten met een snelle doorloopsnelheid worden samengesteld en afgemonteerd.
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Renovatie
Vakmanschap is kenmerkend voor ons renovatieteam. Het

upgraden van gebouwen, scholen en woningen is de uitdaging

die we met onze opdrachtgevers aangaan. Wensen worden

geïnventariseerd en gerealiseerd in een proefpui. Na een

evaluatie wordt wordt door eindgebruikers en opdrachtgevers

gekeken wat geoptimaliseerd kan worden. Hierna vindt de

defintieve opdrachtverstrekking plaats! Hierdoor ontstaat er

eenduidigheid bij alle partijen over het eindresultaat!

Montage: De Groot & Visser B.V. heeft eigen montageploegen voor zowel zonwering als aluminium kozijnen en
vliesgevels. Ervaren monteurs met VCA certificaat zorgen voor een efficiente montage.
Service en onderhoud; In onze klantevaluatie wordt niets zo gewaardeerd als onze service en onderhoudsafdeling.
Middels korte lijnen en ervaren monteurs zorgen wij ervoor dat uw directe zorg wordt opgelost.
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Zonwering
Zonwering is een essentieeel onderdeel bij het ontwerp van een
gebouw. Als de ramen de ogen van een gebouw zijn vormen
zonwering de wimpers. Alles moet met elkaar in balans zijn en
aangepast worden op zowel esthetische als functionele wensen.
Het mag duidelijk zijn dat zonwering een passie is van De Groot &
Visser B.V. Niet voor niets hebben wij op verzoek van
opdrachtgevers een eigen productscala ontwikkeld. Enerzijds een
Screen welke geheel wegvalt op het kozijn en anderzijds een
zonnerooster met een uniek fixeersysteem. Beide producten zijn
door de praktische toepasbaarheid niet allen zeer concurrerend,
het sluit eveneens aan bij wensen van architecten en
eindgebruikers!

ISO 9001

VCA*

D e G r o o t & V i s s e r b v Marconiweg 1 4207 HH Gorinchem Postbus 448 4200 AK Gorinchem
Te l e f o o n (0183) 64 65 66 F a x (0183) 62 06 60 E - m a i l info@gv.nl I n t e r n e t www.gv.nl

