VIOS
Aftimmerservice
Neemt al uw werk
uit handen

VIOS produceert en monteert niet alleen trappen.
Wij nemen u graag alle zorgen, in en rondom het
trapgat, uit handen. Denk aan het monteren van
leuningen, traphekken, lepe hoeken en het aftimmeren
van het trapgat. Met de VIOS Aftimmerservice kunt
u altijd rekenen op de juiste vakkennis, voldoende
specialistische mankracht en alle nodige certificeringen.

Duidelijk compleet
Wij produceren diverse trappen, leuningen en traphekken.
Veelal in standaard afmetingen, maar we gaan graag een stap
verder. Met maatwerk trappen, leuningen en traphekken én
met de aftimmering van een afwijkend trapgat of lepe
hoeken. Zo heeft u er geen omkijken naar. Of het nu om
standaard- of maatwerk gaat, wij nemen al uw werk uit
handen. Onze specialisten zijn VCA-gecertificeerd en hebben
jarenlange ervaring en kennis van veiligheidsregels. Met onze
aftimmerservice bent u dan ook compleet ontzorgd en
verzekerd van secuur kwalitatief hoogstaand werk.

Duidelijk efficiënt
U kunt het aftimmerwerk van uw trappen met een gerust
hart aan ons uitbesteden. Van werkvoorbereiding, tekenwerk
en details tot het laatste latje. We werken LEAN en BIM,
voor het verbeteren van onze bedrijfsprocessen en het

opslaan van relevante informatie gedurende het bouwproces.
Zo stemmen we de planning af op de montage van de
trappen, voor een perfect afgewerkt eindresultaat, een
veilige werkomgeving en de optimale toepassing van onze
materialen. 80% van onze opdrachten wordt opgeleverd
inclusief aftimmerservice. Veel van onze klanten zien in dat
dit efficiënter is dan zelf alles regelen (personeel, materieel,
alle nodige werkzaamheden en het maken van planningen).
Vertrouw op VIOS.

Duidelijk samen
VIOS gaat verder waar anderen stoppen. Door u compleet te
ontzorgen. Door uw wensen centraal te stellen. Door steeds
digitaler te werken op de bouwplaats. En door op alle fronten
mee en vooruit te denken. Want wij werken graag samen, als
team en ketenpartner. In alle openheid en met respect. Alles
om u zo tevreden mogelijk te maken en te houden.

Meer weten over de VIOS Aftimmerservice?
Bel ons gerust via 0348-505 200. Of mail naar info@vios.nl.
Ook als u meer wilt weten over onze beschermingsservice en veiligheidsmethoden:
NoRisk Trapgatkist en NoRisk Veiligheidshek. Wij helpen u graag duidelijk verder.
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