
KWALITEIT: 
LOZE BELOFTE OF MEET-
BAAR VERTROUWEN?

Wij weten wat het is om te bouwen of te 

renoveren. We weten hoe belangrijk het 

is om vertrouwen te kunnen hebben in de 

mensen die de werken uitvoeren, en de 

producten die ze leveren. Want het aanbod 

is groot, en de prijzen variëren. Hoe weet 

je nu voor wie je moet kiezen ?

Neem alvast een kwaliteitslabel mee in je 

overweging. Want het label geeft vertrou-

wen.

De inspecteurs van Kiwa reizen het 

hele land rond om controles uit te 

voeren. Maar ’s avonds komen ze 

thuis om tijd door te brengen met het 

gezin en te ontspannen. Geloof ons, 

wij willen ons dan, evenmin als u, zor-

gen maken over de energiefactuur en 

de isolatie van onze vensters, of over 

water dat binnensijpelt en de vloer 

beschadigt.
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Een hoogstaande venster of deur maken, 

en deze volgens de regels van de kunst 

plaatsen in een woning, vergt heel wat 

vakkennis. Vraagt om het gebruik van 

hoogwaardige materialen, een uitgekiend 

ontwerp, en het toepassen van voldoende 

sterke constructie elementen. Vraagt ook 

om een gedegen opvolging van de produc-

tie, zodat de relevante procesparameters 

stipt opgevolgd worden.

Een fabrikant kan pas een label halen als 

hij voldoet aan een lijst van zeer strenge 

kwaliteitseisen, zowel naar materiaal, 

ontwerp als productie. Kiwa controleert op 

regelmatige basis of de fabrikant in kwes-

tie voldoet aan de gestelde eisen. 

Deze lijst van kwaliteitseisen is bovendien 

niet zomaar uit de lucht komen vallen. 

Kiwa heeft een College van Experten 

samengesteld met vertegenwoordigers 

uit verschillende hoeken van de industrie 

(PVC leveranciers, constructeurs en plaat-

sers, leveranciers van isolatiemateriaal en 

beslag, architecten, ...). Dit college heeft al 

haar expertise bijeengebracht in de Kiwa 

normen.

Tenslotte willen we nog aanstippen dat 

het Kiwa label een vrijwillig label is. Geen 

enkele constructeur of plaatser is verplicht 

het te behalen Zij die het wel doen, druk-

ken hiermee een duidelijk engagement uit. 

Zij willen duidelijk maken dat hun produc-

ten en diensten van het hoogste niveau 

zijn, en laten Kiwa als onafhankelijke en 

geaccrediteerde certificatieinstelling objec-

tief vaststellen of de regels gerespecteerd 

worden.

Vraag het aan uw constructeur, mail naar:

PVC@kiwa.be

of surf naar:

www.BetrouwbaarPVCSchrijnwerk.be

Kiwa Belgium NV

Uitbreidingstraat 10-16

B-2600  ANTWERPEN

tel  +32 3 259 06 60

fax +32 3 259 06 69

www.kiwa.be
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