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Nieuwe generatie van duurzame 
reparaties
Met de introductie van de nieuwste reparatiemethode voor deelelementen 
van Infi nity Repair zijn nieuwe dimensies toegevoegd aan de traditionele 
reparatie methodes. Door het gebruik van Accoya hout wordt gewerkt met een 
evenwichtige natuurlijke bron en tevens betekenis gegeven aan houdbaarheid 
en recyclebaarheid. De technologische innovatie zit hem in de ontwikkelde 
frees- en boormallen en de digitale tool. Hiermee wordt de arbeidsproductiviteit 
verhoogd met zo maar 50%. Tevens worden risico’s van verspillingen en 
faalkosten beperkt.
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Mate van gestandaardiseerd werken
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Om het milieu te sparen hoeft alleen het aangetaste 

deel van het bestaande kozijn te worden vervangen. 

Het nieuwe geprefabriceerde deelelement is met de aller-

nieuwste technieken samengesteld. Door de behandeling 

met de nieuwste generatie Acrylaat verven van PPG 

Wood Finishes is de recyclebaarheid vergroot.

Met Infi nity Repair is het dan ook in veel gevallen niet 

meer nodig om kozijnen in het geheel te vervangen. 

Het niet opnieuw produceren van kozijnen levert een 

wezenlijke beperking op van CO2 uitstoot, energie- en 

grondstofverbruik.

U kunt dus Circulair Ondernemen door:

  Zeer gunstige TCO

  Beperking op de milieubelasting

  Recyclebaarheid van producten

  Kwaliteitsborging met SKG-IKOB en KOMO-I

Door een verantwoorde handeling, de juiste montage 

op de bouwplaats en de juiste afwerking staat voor 

de deelreparatie niets in de weg om aan uw hoge 

verwachtingen te voldoen.
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