Nieuwe huisstijl bijna voltooid
Al bestaat Driessens ruim 200 jaar, we blijven vooruit kijken. Onze drang
naar innovatie blijkt ook uit de vernieuwing van onze huisstijl. Centraal in de
nieuwe vormgeving staat het kroontje in ons logo. Dit komt ook terug in onze
slogan: de kroon op uw werk met het puntje op de i.

Kijktip!
Op zondag 21 oktober
tussen 12.00 –12.30 uur
Driessens bij
Business-channel op RTL 7
Deze maand is een reportage gemaakt

Een heel ander gezicht!

van ons bedrijf. Aan de hand van inter-

Ook ons bedrijfspand heeft een herkenbaar nieuw aanzicht gekregen!

views en beeldmateriaal schetst het businessprogramma een beeld van Dries-

Op de weg…

…en op de digitale snelweg

Ter afsluiting van de huisstijlvernieuwing
zijn de bedrijfswagens aan de beurt. Alle
bedrijfsbussen worden geheel opnieuw
beletterd.

Nog deze maand komt onze nieuwe
website online. www.driessens.nl wordt
een overzichtelijke, snelle en optimaal
vindbare website. Hier vindt u o.a. beeldmateriaal, referenties, nieuws en overige
informatie over Driessens.

Scan de qr code en ga
naar onze website.
(21 oktober is onze nieuwe
website in de lucht)

sens. Er zijn opnames gemaakt op de
werkvloer en bij projecten.

Uitzendschema
De eerste uitzending is op zondagochtend 21
oktober op RTL7 Business-channel rond de
klok van 12.00 uur. In de week daarop volgen
nog herhalingen op werkdagen.

Colofon
Eindredactie: Jos Corstjens, Driessens
Concept en vormgeving: Ad Eight creatieve communicatie, Roermond
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Wist u dat…
• het project Freesialaan Leende genomineerd
is voor de renovatie- en publieksprijs VKG 2012?
• de SGT-garantie is veranderd en dat concept I is
vervallen?
• Driessens zich presenteert in het ICDuBo
Rotterdam?
• Driessens mede-initiatiefnemer is van Transore?
• de nieuwe huisstijl bijna voltooid is?
• Driessens op Business-channel van RTL7 komt?

Project Freesialaan
Leende genomineerd
voor renovatie- en
publieksprijs VKG 2012
Elk jaar weer nomineert de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) renovatie- en bouwprojecten voor de VKG architectuur-,
renovatie- en publieksprijzen. De
afgelopen vijf jaar kregen vier
projecten, waar Driessens ook bij
betrokken was, een nominatie die in
2007, 2008 en 2010 bekroond
werden met respectievelijk een
architectuurprijs, een eervolle vermelding en een publieksprijs.

oude situatie

Samenwerking
Het project Freesialaan te Leende is
een schoolvoorbeeld van samenwerking
tussen woningbouwcorporatie woCom,
de Loods architecten en adviseurs, de
aannemer, Driessens en natuurlijk de
bewoners. Ieders belang is meegewogen.
Planning, montage en de oplevering
verliepen voorspoedig. Het betrof een
pilot project met als doelstelling
bestaande woningen te upgraden van

energielabel F naar label B. Hierdoor
voldoen de woningen aan de toekomstige
normen van duurzaam wonen op maat.
“De moderne uitstraling en mooie vormgeving en kleurkeuze van de kozijnen
geven een extra dimensie aan het
project”. Het proefproject is uitstekend
geslaagd en mede daardoor genomineerd voor de VKG renovatie- en
publieksprijs 2012.

SGT-garantie
Per 1 juli jl. is binnen de SGT-garantie
concept I komen te vervallen. Voor
nieuwbouwprojecten geldt nu alleen
nog concept II en concept III, waarbij
voor concept II de garantietermijn is
terug gebracht naar standaard 6 jaar.
Echter de garantietermijn concept II
kan verlengd worden naar 10 jaar. Meer
daarover in bijgevoegde SGT-folder.

Tien jaar SGT-garantie:
de veranderingen
Kozijnvervanging (hout) 39 woningen Helmond

De Stichting Garantie Timmerwerk

waarden om deze garantie project-

(SGT) staat voor gegarandeerde

matig te mogen verstrekken. Meer

kwaliteit door het – onder strikte

uitleg over deze voorwaarden en de

voorwaarden – bieden van 10 jaar

verschillende garantieniveaus staat

garantie op houten kozijnen.

in de folder van SGT, die bij deze

Driessens voldoet aan alle voor-

nieuwsbrief is bijgevoegd.

Industrieel eindproduct of Totaalplan
Driessens biedt kozijnen aan als
industrieel eindproduct conform de
SGT-garantie concept III. Desgewenst
kunnen we dit garantiepakket nog
uitbreiden met een onderhoudscontract, waardoor voldaan wordt
aan de voorwaarden van SGT voor
concept IV (totaalplan).

Een venster op de toekomst
van duurzaam bouwen
Het Innovatie Centrum Duurzaam
Bouwen (ICDuBO) in Rotterdam
noemt zichzelf: ‘een onafhankelijk
en inspirerend centraal platform
met een permanent dynamisch
overzicht van alle mogelijke duurzame en innovatieve oplossingen.’
Een platform waarop een innovatief
en duurzaam renovatiebedrijf als
Driessens niet mag ontbreken.

In onze eigen stand in Rotterdam
tonen wij binnenkort oplossingen voor
duurzaam renoveren. Enkele duurzame
mogelijkheden en ideeën zullen te be-

Driessens mede initiatiefnemer in Transore
Uitdagingen bestaande
woningvoorraad
Gebouwen

en

renovatieconcepten

moeten niet alleen tegemoet komen
aan de behoefte aan huisvesting, maar
ook een bijdrage leveren aan maatschappelijke en menselijke behoeften.
Denk aan het verbeteren van de sociale
cohesie, wonen met groen en glas,
energiebesparende maatregelen, levens
loopbestendig wonen (domotica en zorg)
en flexibele, duurzame exploitatie.
Dit zijn kernthema’s in de doelstellingen
van Transore.

Duurzaam samenwerkingsverband
Transore is een samenwerkingsverband
van een aantal landelijke bedrijven, dat
vernieuwende, duurzame renovatieconcepten en -projecten ontwerpt, bedenkt
en coördineert. De partners in Transore,
waaronder Driessens, spelen daarmee
in op maatschappelijke thema’s en de
behoeften van de toekomstige bewoners. Zo hopen wij een bijdrage te leveren aan renovatieprojecten waar niet
alleen de opdrachtgever en de directe
gebruikers beter van worden, maar ook
de maatschappij als geheel. Binnenkort
is de website van Transore operationeel:
www.transore.nl

zichtigen zijn. Zie voor meer informatie
ook de site van het innovatiecentrum:
www.icdubo.nl

