
compleet 
  bouwgemak

Wavin op maat

Wavin op Maat helpt u het bouwproces nog efficiënter 

in te richten. Van ontwerp tot op de bouwplaats. Met 

geprefabriceerde kunststof leidingsystemen, kant-en-

klare zaaglengtes en de Wavin Easykit verloopt zowel de 

voorbereiding als de uitvoering snel en gemakkelijk. 

Om u de unieke Wavin op Maat-service te kunnen bieden 

werkt Wavin nauw samen met de groothandels. U bestelt bij 

uw vaste leverancier, krijgt slechts één factuur en ontvangt 

alle bouwmaterialen in één keer op de bouwplaats. Een  

complete oplossing voor compleet gemak!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het complete Wavin op Maat-

programma, heeft u speciale wensen of wilt u advies?  

Uw contactpersoon bij Wavin helpt u graag!

snel schakelen met 
maatwerk oplossingen



Met slimme logistieke oplossingen bespaart u tijd én geld tijdens het bouwproces. 

Wij wijzen u daarom graag op een aantal unieke mogelijkheden binnen het Wavin op Maat-programma.

biedt uitkomst. U bestelt de leidingen in de door u gewenste 

zaaglengtes. Het voordeel: u hoeft niet zelf te zagen, aan te 

schuinen en af te bramen, verspilt geen materiaal en bespaart 

veel tijd.

Easykit per woning

Met de Wavin op Maat Easykit verloopt de bouw van  

woningen en appartementen snel en efficiënt. U geeft aan 

welke materialen u nodig heeft, Wavin levert per woning 

een compleet pakket met op maat gezaagde buizen en alle  

benodigde hulpstukken. Puur logistieke winst en een zeer  

prettige manier van werken. 

Prefab leidingsystemen

Met de Wavin op Maat prefabsets heeft u nauwelijks werk 

met het kunststof leidingsysteem. Dit wordt namelijk com-

pleet voor u geprefabriceerd. Prefabricage is mogelijk voor 

alle kunststof leidingsystemen toegepast in de woningbouw. 

Van PVC, PP en PE tot Wavin AS geluidsarme leidingen en 

het Wavin Tigris warm- en koudwatersysteem. Uw prefabsets 

worden met speciaal transport binnen vijf dagen op de bouw-

plaats geleverd. 

Kant-en-klare zaaglengtes

Komt u niet uit met standaard leidinglengtes? Of heeft u een 

grote hoeveelheid afwijkende maten nodig? Wavin op Maat 

Een oplossing 
  op elk niveau

Slim besparen
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