Schijfwijze is een periodieke uitgave van de Schijf Groep

Na een zachte winter
en een mooi voorjaar
is de zomer goed begonnen. Ook het nationale voetbal team heeft
boven verwachting gepresteerd. Allemaal facetten die bijdragen aan een positieve flow van
de economie. Prestaties, daar draait het allemaal om. Niet alleen als we wind in de rug
hebben, maar zeker ook met de wind tegen.
De laatste jaren is het knokken geweest om
voort te kunnen bestaan, maar met vereende
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kracht is dat gelukt. Binnen onze onderneming
is iedereen er in blijven geloven en zijn we nog
meer innovatief gaan denken, waardoor we op
diverse vlakken koploper zijn gebleven binnen
ons vakgebied. Was het eerst het reduceren
van stof tijdens de sloop, nu is het de emissie
verlagen bij asbestverwijdering.

Met een goed team, de juiste lijn en de volle inzet van onze medewerkers kunnen we
constateren dat we helemaal klaar staan om
onze opdrachtgever ook de komende jaren
weer volop van dienst te kunnen zijn met
onze slimme, eenvoudige en concurrerende
werkmethoden.

Niet voor niets is de Schijf Groep branche-winnaar geworden van de Succes Award 2014!

Fijne vakantie.
Teun Stam

Schijf Groep

minimale emissie,
nog veiliger asbest verwijderen
Regelgeving
Door de gezondheidsraad is aangegeven dat asbest gevaarlijker is dan wat er tot nu toe werd
aangenomen, waardoor de grenswaarde van asbest worden verlaagd. Na intensief onderzoek en
overleg is het Arbobesluit inzake de aanscherping van grenswaarde vastgesteld. Per 1 juli 2014
is de eerste stap gezet, waarna er op 1 januari 2015 wederom een verlaging wordt doorgevoerd
van de grenswaarde van amfibool.
Innovatie
Schijf Groep – al ruim 20 jaar gecertificeerd
asbest verwijderen!
Het saneren van asbest vergt ervaring, het
juiste equipement en gecertificeerd personeel.
Maar dat is niet alles. Diep geworteld in het
DNA van de Schijf Groep is de constante drang
naar innovatie en mens- en milieuvriendelijk(er)
werken.

Na jaren van onderzoek is het nu dan eindelijk zo ver. Sinds een paar maanden werkt de
Schijf groep met een gezamenlijk ontwikkeld
revolutionair nieuw product waarbij hoog risico
asbest-saneringsemissie tot factor 85 kan worden gereduceerd. Dat is een enorme verbetering, waardoor onze medewerkers nog beter
beschermd zullen zijn tijdens het verwijderen
van asbest.

Middels deze techniek zijn we er van overtuigd
dat we hoog risico saneringen op een veilige en
verantwoorde wijze kunnen uitvoeren.
Meer informatie over dit product vindt u op
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Genomineerd

Disciplines van Schijf

BMX
wereldkampioenschap
in Ahoy

Samenwerking

Schijf Groep /
	heeft na jaren onderzoek in samenwerking met de Schijf Groep een
revolutionair product ontwikkeld om veiliger asbest te verwijderen

	is een kant en klaar mens- en milieuvriendelijk watergedragen middel
speciaal ontwikkeld als hulpmiddel bij asbestsaneringen. Het impregneert asbesthoudende materialen en bindt asbestvezels.

	wordt eenvoudig middels airless geëigende technieken, een gloriaspuit,
kwast of vachtroller aangebracht. Door het hoge indringingsvermogen
wordt het vrijkomen van asbestvezels tijdens en na sanering gereduceerd tot factor 85.

Nu verkrijgbaar op

www.

.nl

Met dit nieuwe product garandeert FACTOR85 dat
significante emissie reductie behaald kan worden bij
asbestsaneringen. De zorg voor het milieu en gezondheid van de mens staat bij ons voorop.

Schijf Groep verkozen tot winnaar aannemersbranche
Nationale Business Succes Award 2014
We zijn er apetrots op, de Schijf Groep is verkozen tot winnaar in de aannemersbranche van de
Nationale Business Succes Award 2014.
Alle bedrijven die meedoen aan de verkiezing
en de Succesfactor behoren tot de beste van
Nederland in hun branche.
Aan het eind van het televisiejaar bepaalt de
deskundige jury welke van deze 250 parels van
de Nederlandse economie, het meest opvallend
en onderscheidend haar succes heeft weten te
bereiken, en wie het meest recht heeft op de
overall titel ‘Winnaar van de Nationale Succes
Business Award 2014’.
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Op www.succesaward.nl
kunt u de televisie-uitzending op RTL7 terugkijken.
In deze uitzending worden
Teun Stam, Ad van der Plas en
Tristan Frese geïnterviewd.
Wij willen u danken voor
het vertrouwen in onze
firma. Dankzij u zijn we
genomineerd en verkozen
tot branchewinnaar.

disciplines van Schijf
Schijf Asbest
•
•
•
•
•

Vooruitstrevend in emissie-arm saneren
Gespecialiseerd in hoog risico saneren
Eigen specialisten
Alle equipement in eigen beheer
Calamiteitendienst

Schijf Sloop
• Vooruitstrevend in stofarm slopen
• Sterk in combinatie met asbestsanering, stut- en tempelwerk
• Alle equipement in eigen beheer
•	Milieuvriendelijk en geluidsarm werken middels specialistische elektrische apparatuur
• Vrijgekomen materialen uit de sloop worden hergebruikt

Schijf Transport
•	Afhijsbak, uniek concept voor slopen en vuil afvoeren op grote hoogte
•	Alle equipement in eigen beheer en voorzien van minimaal Euro5 label
•	Alle maten containers leverbaar

Schijf Restoric
•	Oude, hergebruikte, authentieke en nieuwe bouwmaterialen
•	1.500 m2 showroom, 6.500 oude deuren, tuinmeubels en woonwinkel
•	Meubel- en interieurbouw (sloophout, steigerhout)
•	Oude- en nieuwe vloeren (sloophout)
•	Eigen machinale werkplaats

Schijf Bodemsanering
•	Gecertificeerd bodemsaneerder
•	Meer dan 40 jaar ervaring
•	Alle equipement in eigen beheer

Schijf BMX Tracks
•	Nationaal- en internationaal vele topbanen aangelegd
•	Marktleider in Nederland
•	Van ontwerp tot en met realisatie
•	Alle equipement in eigen beheer

Schijf Funderingsherstel
-

Trillingsarm en inpandig damwanden aanbrengen
Stut- en stempelwerk
Ontgraven op kleine- en moeilijk bereikbare plaatsen
Saneren van vervuilde grond
Bijna alle equipement in eigen beheer
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Restoric is ontstaan uit de duurzame gedachte
om vrijgekomen materialen uit de sloop te hergebruiken. Van oudsher wordt een uitgebreid
assortiment van (altijd ca. 6.500 stuks op voorraad) oude en vintage deuren aangeboden.
Maar ook is er een enorm assortiment aan
sloophout, sanitair, ramen en allerlei bijzondere en oude producten waar u uit kunt kiezen.
Met een eigen machinale werkplaats kan Restoric naar wens een uniek meubel van sloophout, of helemaal volgens de laatste trend
steigerhout voor u maken. Onze meester timmerman zet uw ideeën in een handomdraai
om in een schets en werkplan. Zelfs een hele
keuken of vintage interieur kan worden gerealiseerd. De showroom van ruim 1.500 m2 is dan
ook een plek waar u inspiratie op kunt doen
voor uw eigen unieke meubelstuk.
Er is altijd een uitgebreide lijn aan gebruikt
steigerhouten meubels, kasten, banken, tafels
e.d. op voorraad. Maar ook voor losse steigerhouten planken (in alle denkbare kleuren) om
zelf iets te bouwen kunt u bij Restoric terecht.
Zowel oud als nieuw steigerhout.

Schijf BMX tracks bouwt UCI BMX
wereldkampioenschapbaan in sportpaleis Ahoy

personalia

van december 2013 tot juli 2014

JUBILEUM:
• Rob de Groote 12,5 jaar in dienst per 02-07-2014

Schijf Groep
C.T. Storkweg 21
1422 WB Uithoorn
Telefoon 0297-522144
Telefax 0297-567501

www.schijf.nl

Van 23 t/m 27 juli 2014 strijden in het Sportpaleis van Ahoy de beste BMX’ers ter wereld om
het eremetaal. Sinds het succes van de Nederlandse deelnemers op de Olympische Spelen
in Londen is de BMX sport steeds populairder
geworden. Het parcours wordt door Schijf BMX
gebouwd.
Als ervaren trackbuilder is dat een grote eer,
maar ook een enorme uitdaging. De werkzaamheden zullen starten op vrijdagmorgen om 06.00
uur en dienen op maandag 21 juli om 10.00 uur
gereed te zijn.

Wilt u van dit mooie evenement genieten kijk
dan voor meer informatie op: www.wkbmx.nl
hier kunt u ook kaartjes bestellen voor het
evenement.

Schijf BMX tracks
nationaal marktleider
en internationaal actief!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovatiesloop
Totaalsloop
Asbestverwijdering
Boren en zagen met diamant
Verhuur van afvalcontainers
Verhuur van equipement en materieel
Bodemsanering
Bouwrijp maken
Rioleringen
Bestratingen
Verzamelen van hout en vele andere
bouwmaterialen voor hergebruik
• Historische bouwmaterialen
• Calamiteitendienst
Colofon
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