ALL-IN-PREFAB
maakt het makkelijk!
Het prefabriceren van kunststofleidingsystemen in de installatiewereld komt steeds vaker voor. Dit
komt niet alleen doordat prefab zorgt voor een verlichting van de werkdruk voor installatiebedrijven,
maar het leidt ook tot aanzienlijke besparingen in kosten en tijd. Om goed in te kunnen spelen op deze
ontwikkelingen werkt Schinkel Schouten BV (www.schinkelschouten.nl) regelmatig samen met ALLIN-PREFAB uit Hoogeveen, in projecten waar prefabricage een belangrijke rol speelt. Om u hiervan
een goed beeld te geven, gunnen wij u graag een blik in de Prefab keuken van ALL-IN-PREFAB.
Het proces van prefab
Prefab is een veel gebruikte term maar hoe
werkt het proces bij ALL-IN-PREFAB?
Het proces begint bij het aanleveren van de
tekening van de installateur. Op deze tekening
is exact aangegeven hoe het leidingsysteem
moet komen te liggen in het project. Bij ALLIN-PREFAB worden de materialen besteld en
wordt het systeem gemonteerd in hanteerbare
delen waar de installateur of monteur
makkelijk op de bouw mee weg kan. ALL-INPREFAB last of lijmt de leidingen tot werkbare
lengtes in elkaar, voorziet ze van bochten en Tstukken en zet er deksels
op zodat er geen bouwspecie of zand in komt.
Het enige wat de monteur hoeft te doen, is de
delen in elkaar schuiven en op de bewapening
bevestigen. Daarna kan de installateur alles
definitief aansluiten.
De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe het de
monteur en installateur zo makkelijk mogelijk
kan worden gemaakt. Een appartementen
complex van drie hoog heeft geen enkele
woning die hetzelfde is. Daarom moet het zo
zijn dat een monteur die geen tekening heeft
blind kan varen op de codering van prefab
pakketten van ALL-IN-PREFAB.
Ook in logistiek opzicht schikt ALL-IN-PREFAB zich naar de bouwsituatie. De prefab onderdelen
worden zoveel mogelijk geleverd op de dag van montage (of een dag daarvoor). Dat betekent immers
minimale opslag op de bouw, minder ruimtebeslag en minder kans op schade.

ALL-IN-PREFAB houdt zich voornamelijk bezig met de prefabricage van (vrij verval)rioleringen.
Maar daarnaast worden er ook veel drukleidingen voorbereid.
Prefabricage in de praktijk
Prefabricage van kunststof leidingsystemen levert installatiebedrijven vooral bij grootschalige
renovatie en nieuwbouwprojecten aanzienlijke financiële besparingen en tijdwinst op.
Mooi voorbeeld van een praktische toepassing van Prefab PE Leidingen is het project Duindorp in
Den Haag. Hierbij werd een groot deel van de leidingen door ALL-IN-PREFAB geprefabriceerd en
reeds voorzien van beugels en halfschalen. Maar ook het geluidsarme leidingsysteem, Wavin AS,
wordt vaak geprefabriceerd aangeleverd door ALL-IN-PREFAB.

