Aftimmerservice
• Sneller
• Beter
• Efficiënter
• Veiliger

Voor meer informatie:
www.VIOS.nl

Aftimmerservice
VIOS Trappen produceert en monteert niet alleen trappen. Wij kunnen u alles op en om de trap
uit handen nemen. Het monteren van leuningen, traphekken, het aftimmeren van het trapgat,
alles bieden wij u kant en klaar aan. Met de onze Aftimmerservice bent u verzekerd van secuur
werk met de beste kwaliteit. Onze mensen zijn specialisten. En dat ziet u.

Verder in aftimmeren
___ Onze timmerlieden doen de hele dag niet
anders. Onze gereedschappen zijn geheel afgestemd
op het aftimmeren van trappen. Onze medewerkers
zijn VCA-gecertificeerd en hebben stuk voor stuk een
schat aan ervaring. Met de onze Aftimmerservice
kunnen problemen in planning of afwerking al
worden voorkomen, nog vóór dat ze ontstaan.

Verder in efficiency
___ Wij nemen u een hoop zorgen uit handen.
Wij verzorgen het complete traject, van werkvoor
bereiding, tekenwerk en details, tot het laatste latje.
We werken efficiënter. We zorgen – met het oog op
de geldende ARBO-voorschriften – voor een veilige
werkomgeving en een hoge kwaliteit. Op het juiste
moment. Voor minder geld. Want als u alle kosten
van uw timmerlieden bij elkaar optelt, wijst de
ervaring uit dat wij sneller, beter en goedkoper zijn.

Verder in ondernemend
samenwerken
___ U kunt het aftimmerwerk van uw trappen met
een gerust hart aan ons uitbesteden. Omdat we de
planning van ons aftimmerwerk kunnen afstemmen
op de montage van de trappen, zorgen we niet alleen
voor een perfect afgewerkt eindresultaat, maar ook
voor een veilige werkomgeving en de optimale
toepassing van onze materialen.
Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan. U hoeft
alleen maar het projectnummer aan ons door te
geven en wij weten genoeg. Heeft u aanvullende
vragen, dan kunt u ons bereiken op: 0348 505 200.
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