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HOOGSTE KWALITEIT
DANKZIJ NULVOEGTECHNOLOGIE
HEVOFORM KAN KWALITEIT MAATKASTEN GARANDEREN DANKZIJ KANTENBANDEN REHAU

H

evoform staat intussen al meer dan 30 jaar gekend voor zijn maatwerk in de
interieurbouw en de meubelindustrie. De producent en leverancier van o.a.
maatkasten uit Herk-De-Stad stelt daarbij steeds kwaliteit en flexibiliteit voorop, met
oplossingen op maat van de professional. “Dat betekent een geautomatiseerde en
snelle productie op maat, een grote stock en de nodige flexibiliteit in uitvoering,
kleuren en afmetingen”, vindt bestuurder Chris Heeren.
Dat betekent ook een nauwe samenwerking met je leveranciers. “Voor onze
kantenbanden werken we nu al 20 jaar samen met REHAU. Zij helpen ons om te
voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die we zelf stellen.”

Hevoform heeft voor zijn kantenbanden al meer dan twintig jaar een nauwe
samenwerking met REHAU. “Zij helpen ons om te voldoen aan de hoge
kwaliteitseisen die we zelf stellen”

NODEN VAN DE KLANT CENTRAAL

NULVOEGTECHNOLOGIE

Hevoform produceert maatkasten en meubilair
voor keukens, dressings en tal van inbouwkasten voor schrijnwerkers, interieurzaken en
de meubelindustrie. “We leggen de nadruk
op onze persoonlijke aanpak op maat van de
professional waarbij we steeds de hoogste
kwaliteit nastreven”, aldus Chris Heeren.
“Dat betekent een productie op maat en dus
een grote stock en flexibiliteit in materialen,
kleuren en afmetingen. En daarvoor heb je
een partner nodig die aan die eisen kan
voldoen.”

Bij Hevoform wordt voor de verlijming van het
plaatmateriaal gewerkt met twee types. “We
werken enerzijds met PU-verlijming, daarnaast
gebruiken we de nulvoegtechnologie met
RAUKANTEX pro”, zegt Heeren.
“Bij die nulvoegtechnologie werk je niet met
lijm maar met lasertechnologie”, legt Edwin
Zaaijer, Sales Director Furniture Solutions
West-Europa bij REHAU, uit. “Een laser verhit
de achterkant van de kantenband waardoor
die vloeibaar wordt. Vervolgens wordt die
kantenband op de plaat gedrukt waardoor
beide als het ware versmelten tot één geheel.”
“Voordeel is dat je bij productie niet langer
lijm nodig hebt, waardoor er geen vervuiling
aan de machine meer mogelijk is, die je op
regelmatige basis moest reinigen. Bij de plaat
heb je geen voeg meer waardoor de plaat
beter bestand is tegen vocht en een langere
levensduur heeft.”
Chris Heeren pikt hierop in: “Bovendien heb
je uiteraard ook esthetisch een beter resultaat
omdat je geen voegen meer ziet tussen de
plaat en de kantenband.”

IDEALE COMBINATIE
REHAU heeft meer dan 100.000 varianten
beschikbaar, in meer dan 2.000 kleuren en
gangbare afmetingen die passen bij standaardlaminaten en panelen. “Wie daarbij
toch nog twijfelt over de juiste kleur of het
juiste decor, kan bij ons steeds online een
staal bestellen om zo de geschikte kantenband te vinden”, verzekert Marijke Keller,
marketingverantwoordelijke bij REHAU.

“De nulvoegtechnologie met RAUKANTEX pro
laat ons toe om voor onze maatkasten en
interieuroplossingen te voldoen aan de hoge
eisen inzake kwaliteit, duurzaamheid en
afwerking”, besluit Heeren.
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