INNOVATIE : VERONA

De nieuwe hypermoderne
Aluminium productie van
Verona in Booischot
wij aanpassen. Wij houden U nog
even in spanning, maar in één van
de volgende Bizzy’s zullen wij hier
meer over vertellen.

➼ De Belgische schrijnwerk sector
staat voor grote uitdagingen
In de Belgische schrijnwerk sector
zijn er vandaag nog 5000 bedrijven
actief. Het gaat steeds moeilijker
worden voor kleine en middelgrote
spelers om te overleven. De overheid legt steeds zwaardere verplichtingen op in zake isolatie, er is een
versnelling van nieuwe producten
in zowel PVC, Aluminium als in
Hout en de investeringen om bij
te blijven in productie worden zeer
aanzienlijk. Wat is de weg vooruit ?
Enkel kleine spelers die zich specialiseren in niches of grote spelers die
een breed gamma aanbieden van
kwalitatief hoogstaande producten aan competitieve prijzen en die
constant innoveren gaan overleven.

te maken voor onze medewerkers.
- Zeer veel aandacht aan ergonomie
te besteden, om het heffen en tillen
tot een minimum te beperken.
- Alle papieren uit de productie te
bannen en 100% “paperless”
te werken

Verona NV heeft gekozen voor de
tweede weg. Met 180 medewerkers
zijn wij één van de grote spelers in
België. Midden 2015 werd er beslist
om meer dan 6 Mio € te investeren.
De eerste fase, in Booischot, is al
achter de rug, er werd meer dan 2
Mio € geïnvesteerd in een compleet
vernieuwde Aluminium productie.

De beslissing werd genomen in Juli
2015, in November werden de eerste machines geleverd en vanaf begin maart 2016 draait de productie, compleet computer gestuurd,
op volle toeren. De hele software
aansturing van de productie is een
echt huzarenstukje, maar liefst 5
verschillende bedrijven zijn hier in
betrokken en moesten hun werk op
elkaar afstemmen.

➼ Wat is nu zo uniek aan de
nieuwe Aluminium
productie in Booischot ?
Er werd gestart met een leeg blad.
Als doelstellingen hadden wij ons
gesteld om :
- Machines in te zetten om het
werk efficiënter en makkelijker

Verschillende fabrieken in het buitenland werden gezocht maar wij
konden nergens vinden wat wij
zochten, ook in termen van informatisering van de productie was
er niets dat kant en klaar te koop
was. Het zeer ervaren Verona en
Verona Pro technisch team, die
ook de hypermoderne productie
faciliteit in Tielt onder hun hoede
hebben, hebben het plan helemaal
uitgewerkt.

Gaat het enkel over vervanging
van machines? Nee, natuurlijk niet.
Machines worden ingezet om taken
lichter / eenvoudiger / efficiënter
te maken, maar het is de ervaring
van onze medewerkers (gemiddeld

meer dan 15 jaar) die het verschil
maakt en die er voor zorgt dat wij
een hoog kwalitatief product aan
een scherpe prijs kunnen aanbieden.
➼ Wat zijn de volgende stappen ?
Na het moderniseren van de productie, gaan wij nu de logistiek aanpakken. De ramen en deuren sector
is altijd een zeer traditionele sector
geweest maar dat wil niet zeggen
dat wij niet kunnen leren van andere sectoren. Ook dit betekent een
zeer ingrijpende verandering. De
hele flow van inkomende goederen,
stockage en uitgaande flow gaan

➼ De slogan “Verona, altijd net
iets beter” zou dat dan toch waar
zijn?
Een slogan is maar een slogan?
Nee, wij proberen elke dag deze
slogan, waar te maken. De vernieuwing van de Aluminium productie is
maar één manieren waarop wij proberen net iets beter te zijn. Unieke,
relevante producten ontwikkelen
voor de Belgische markt is een
andere manier. Zo werd het PVC
Elégance raam gelanceerd, een
raam met een versmalde middenstijl. Vanaf April is de Versus deur
beschikbaar. De eerste pvc-deur in
België die voldoet aan de nieuwe
zeer strenge Europese inbraak werende RC3 norm. Maar U kan bij
ons ook terecht voor het integreren
van een vingerscan in uw deur en/
of voor het bedienen van uw deur
met een APP op uw smartphone.
Indien u onze innovaties in het echt
wil ontdekken, kijk op www.verona.
be voor de toonzaal die het dichtst
bij U in de buurt is en voor de unieke dubbel voordeel acties.

