
BROCHURE VOOR TIMMERFABRIEKEN

Uw kozijnen, ramen en deuren ongekend  
duurzaam en onderhoudsvriendelijk



Een nieuw duurzaam concept van 
marktleiders voor timmerfabrieken
Vihrea biedt duurzaam meerwaarde aan u en uw klant:

   Uw kozijnen, ramen en deuren maakt u ongekend milieu- en 
energievriendelijk.

   Uw klanten krijgen een nieuwe oplossing voor kosten efficiënt 
en zorgeloos onderhoud met behulp van chiptechnologie en 
onderhoudssoftware op mobiele telefoon en pc.

Vihrea geeft uw onderneming een nieuwe impuls en 
groeiperspectieven:

   Onderscheid van uw concurrentie omdat alleen Vihrea 
partners het concept kunnen aanbieden.

   Profiteren van alle marketing en sales inspanningen van 
Vihrea.

   Zekerheid omdat Vihrea voldoet aan alle mogelijke keurmerken.
   Eenvoudige introductie van het nieuwe concept.



Vihrea voldoet aan alle mogelijke 
eisen op het gebied van 

duurzaamheid & veiligheid

Ongekend duurzaam 
Door milieuvriendelijke materialen en componenten  

   Hout komt uit Scandinavische productiebossen en krijgt 
met een speciale bewerking de kenmerken van hardhout 
(duurzaamheidsklasse 1&2!). Dus, geen hout uit tropische 
oerbossen of chemisch bewerkt hout. Makkelijk te verwerken.

Cradle-to-cradle 
   Vihrea kozijnen, ramen en deuren 
ondergaan momenteel een Cradle to 
Cradle procesevaluatie, de meeste 
afzonderlijke materialen en componenten 
hebben dit  certificaat al.

Energiebesparend 
   De hoogste isolatiewaarde.

Lange levensduur
   Vihrea kozijnen, ramen en deuren gaan 
een woning lang mee met een minimum 
aan onderhoud.



  Ongekend innovatief in onderhoud
 
Lage onderhoudskosten voor uw klant door unieke onderhouds-
chip en -software die per kozijn, raam of deur het bestek en alle 
materiaalkenmerken vastlegt, laat uitlezen door mobiele telefoon 
of tablet en die het onderhoud eenvoudig en nauwkeurig laat 
managen. 

   Alle materiaalkenmerken vastlegt en onderhoud registreert en 
plant

   Alle data snel en makkelijk ter plaatse laat uitlezen door 
mobiele telefoon of tablet

   Het onderhoud eenvoudig en nauwkeurig laat managen.

Kosten- en tijdbesparend voor uw klant
 
Eenvoudig voor u

   Vihrea levert de chip-stickers per aangemeld project, alleen plakken
   Data uit uw software (zoals Matrix) worden eenvoudig geladen in de Vihrea database,  
daardoor beschikbaar voor uw klant en bewoners.

Bedrijfszeker door Vihrea service
   1 aanspreekpunt
   Vihrea elementen zijn altijd traceerbaar

+

Vihrea onderhoudssoftware en -app

Vihrea chip met data over materiaal en componenten

Pas na 12,5 jaar 
overschilderen!



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 om uw werk 
duurzamer en efficiënter te maken.

Maak nu een afspraak met 
één van onze adviseurs
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Vihrea is een concept van marktleiders:

Neem contact met ons op
Heeft u een vraag of opmerking of wilt u graag een afspraak maken om de mogelijkheden  
te bespreken? Wij adviseren u graag.

Sales/centraal aanspreekpunt: 
085 - 022 07 60
info@vihrea.com

Bezoekadres:
Bouwstraat 8
7483 PA Haaksbergen

www.vihrea.eu




