Enorm Vos IJzerhandel in Huizen
Een ijzersterke reputatie
Vanaf 1906 starte een timmerman het bedrijf vanuit zijn eigen woning.
Ondertussen is het uitgegroeid tot een zeer uitgebreide winkel die sinds 1977
gerund worden door de familie Vlaanderen. De naam Vos hebben ze behouden
wegens de ijzersterke reputatie in Huizen en omgeving.

Raamsluiting 3329
Voor het beveiligen van de ramen werd altijd de raamsluiting
3319 gebruikt. ‘De 3319 was zo ingeburgerd en stond op onze
standaard lijst van te gebruiken beveilgingsartikelen’. Vorig jaar
hoorde Vos, via Nicovij, dat er een nieuw type raamsluiting was
uitgebracht; de 3329. Overtuigd van de montagesnelheid zijn
ze bij de start van het project in Hilversum overgestapt naar
de 3329 en dit bevalt zeer goed! ‘Het grootste voordeel is de
snelle montagetijd. Per raamsluiting scheelt het maar liefst 30%
van de tijd en dat ga je bij zo veel woningen zeker merken!
Daarnaast is het ook ideaal dat de raamsluiting in de meeste
gevallen op een smallere raamstijl gemonteerd kan worden’.
Eigen tool
Om het aftekenen op het kozijn nog sneller te maken hebben
ze een eigen tool ontwikkeld. Door middel van een houten
blokje wordt de juiste afstand tot het kozijn in 1 keer bepaald.
Ondertussen zijn er 1.400 raamsluitingen vervangen met de
3329 en wordt de 3319 helemaal niet meer in vervangingsprojecten geplaatst.

Projecten
Vos is al sinds jaar en dag beveiligingsexpert die actief de
klant bezoekt. Voor de crisis werden er per jaar tot wel 1500
woningen beveiligd door de familie Vlaanderen. ‘Nu de markt
weer begint op te krabbelen wordt beveiliging ook weer
meer opgepakt’ aldus Bert. Door de jarenlange ervaring en
continu in contact blijven met de woningbouwverenigingen
zijn er nu twee mooie projecten binnen gesleept. In Huizen en
Hilversum mogen respectievelijk 200 en 450 woningen worden
‘opgeplust’.

Upgrade beveiliging
Op dit moment is Vos met een groot project in Hilversum
bezig. De gemeente Hilversum en woningbouw vereniging
Alliantie hebben subsidie gekregen om de beveiliging van
450 woningen aan te passen. Per woning worden de zwakke
plekken geïnventariseerd. Welke beveiligingsartikelen worden
gebruikt verschilt per woning aangezien deze flink kunnen
verschillen. Dit kan komen door de bouwstijl, maar ook wat
er in de tussentijd door de bewoners zelf is toegepast aan
beveiliging. Na de grondige analyse van de timmerman kan hij
aan de slag. Iedere ochtend worden de beveiligingsproducten
opgehaald in de winkel en gaat hij op locatie aan het werk.

Waarom 3329?
Op de vraag, heeft u een tip voor andere partijen zegt dhr
Vlaanderen; ‘Probeer er eens een aantal en dan word je vanzelf
overtuigd van het product’!

‘Probeer er eens een aantal
en dan word je vanzelf
overtuigd van het product’

© 2017 Allegion

www.axa home security.com

allegion.com

