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Monique de Vos - Faay: “Kwaliteit wint altijd”
tekst Petra van der Velde

milieuvriendelijkheid voert boventoon bij
Faay wand- en plafondsystemen
Het oer-Hollandse familiebedrijf Faay Vianen bv wanden en plafonds uit Vianen onderscheidt zich door haar milieuvriendelijke
bedrijfsvoering. Met een ISO 14001 certificering voldoen ze aan
alle eisen van het milieumanagementsysteem. Bijzonder hieraan
is dat al in 1971 Cees Faay, grondlegger van het bedrijf, met een
vooruitziende blik producten ontwikkelt met gebruik van de
onuitputtelijke grondstof vlas. Anno 2010 is Faay dé specialist in
de productie van milieuvriendelijke wand- en plafondsystemen
met uitzonderlijke eigenschappen.
Vanaf 2005 staan broer en zus Mark en Monique Faay aan het roer.
Ze hebben het bedrijf van hun ouders overgenomen, die in 1984
uit een ander familiebedrijf zelfstandig met de afdeling scheidingswanden verder gingen. Vader Faay had zich daar al gespecialiseerd
in de productie van wanden met vlasvezel. “Hij wilde niet afhankelijk
zijn van grondstoffen die schaars zouden worden en ging op zoek
naar een onuitputtelijke grondstof”, vertelt Monique. “We zijn wel
enigszins afhankelijk van het weer, bijvoorbeeld te nat voor het
zaaien of bij het oogsten, maar vlas groeit altijd.”
100 procent bruikbare grondstof
Er zijn twee soorten vlas; vezelvlas voor de linnen industrie en
olievlas voor het winnen van lijnzaad. Via de vlasverwerkende
bedrijven gaan de lange vezels naar de textielindustrie en voor
isolatiemateriaal naar de bouw. De korte vezels naar de papierindustrie en het zaad wordt gebruikt voor vermeerdering en het
maken van lijnolie. Het vlas dat gebruikt wordt voor de vlasschevenplaat van Faay is restmateriaal van de stengeldeeltjes en de wortels.
“De plant wordt dus 100 procent benut en bij de productie is er
weinig milieubelasting”, legt Monique uit. Het grootste deel wordt
in Zeeuws Vlaanderen en Noordwest Frankrijk verbouwd, waardoor
het milieuvervuilend vervoer beperkt is. “Er is ons wel eens gevraagd
waarom we niet uit een goedkoper producerend land als China vezels
betrekken. We hebben dan echter geen kwaliteitsgarantie en wat
schiet de Nederlandse economie er mee op als wij dat doen. Ons
motto: kwaliteit wint altijd, hebben we niet voor niets.”
wand- en plafondsystemen
De wandsystemen van Faay zijn uniek en worden nog steeds op dezelfde wijze, zoals vader het bedacht heeft, geproduceerd. Het bestaat
uit massieve elementen van vlasscheven, die worden verwerkt tot

stevige, milieuvriendelijke panelen. De toplaag bestaat uit gipskarton
of houtspaan eventueel afgewerkt met Faay wandbekleding (vinyl,
folie) of Faay wandbespuiting voor een mooie afwerking. De wanden,
met verschillende diktes, zijn toe te passen als separatiewanden,
isolatiewanden, woningscheidende wanden en voorzetwanden
(W’all-in-One®). De plafonds zijn samengesteld uit mineraalvezels,
gipskarton en spaanplaat, die geluid- en brandwerend zijn met een
hoge thermische isolatie.
de voordelen
Monique vat kort alle voordelen van de producten van Faay samen:
“De wanden zijn stootvast, hoog geluidsisolerend, brandwerend,
thermisch isolerend, schroefvast, zeer snel te monteren en demontabel
om een gebouw/woning flexibel in te delen.” Voor alle sectoren in
de binnenafbouw, nieuwbouw en renovatie van woningen, bedrijven,
scholen, showrooms, hotels, bedrijfspanden of ziekenhuizen, heeft
Faay wel een oplossing. “En moet er wat aangepast of verandert
worden, dan denken we daar graag in mee. Het Martini Ziekenhuis in Groningen is daar een voorbeeld van. We hebben
weersbestendige prefab drukschotten ontwikkeld met geluidsisolatie
en brandwerendheid, die tijdens de ruwbouw al te monteren zijn”,
vertelt ze over hun ‘out of the box’ denken. De schotten zijn goed
te doorboren voor leidingwerk en geven extra stabiliteit aan de
wand welke er later onder wordt geplaatst. De problemen van
wind- en waterdicht aanbrengen vooraf en het kostbare en arbeidsintensieve plaatsen achteraf zijn hiermee opgelost.

opstelling Faay wand

W’all-in-One®
Nog een voorbeeld van innovatie is het W’all-in-One® concept. Deze
is in het Faay-huis ontwikkeld en wordt samen met Kingspan vermarkt. De unieke voorzetwand met hoge thermische isolatiewaarde,
handzame paneelbreedte en dampremmende folielaag heeft een
minimale dikte, is licht van gewicht, duurzaam en recyclebaar. Het
heeft geen koudebrug en warmtelek, is ongevoelig voor vocht, is
snel te monteren en hoeft niet afgeschroefd te worden. Minder handelingen en daardoor minder kosten. “Ons uitgangspunt is eenvoud en
kwaliteit en daar is dit concept een uitstekend voorbeeld van.”
milieu als fundament
Bij Faay wordt structureel aandacht besteed aan het milieu. Faay
voldoet dan ook aan de eisen van het milieumanagementsysteem
voor milieuvriendelijke bedrijfsvoering, vastgelegd in ISO-norm 14001.
Faay bevestigt met dit certificaat dat er binnen de bedrijfsvoering
op een milieuverantwoorde wijze wordt gewerkt en kan op deze
manier een wezenlijke bijdrage leveren aan verbetering van de
leefomgeving. “Dat ook de klanten dit waarderen blijkt wel uit
het feit dat wij al ruim 30 jaar kernleverancier zijn van een grote
showroomklant uit Zweden, die verantwoord gedrag ten opzichte
van milieu van haar leveranciers eist.” Niet alleen het hele productieproces van Faay heeft een ‘groene tint’, ook het afval wordt intern
gescheiden verzameld, reststukken vlas verpulverd en hergebruikt
en lijmresten opgevangen in de fabriek. Zelfs het drinken uit mokken
of plastic bekers is onderzocht op belastbaarheid. “Oer-Hollandse
eenvoud, hoogstaande kwaliteit, korte communicatielijnen, oplossend
meedenken, milieuvriendelijk en acceptabel voor de portemonnee,
alle reden om met Faay in zee te gaan”, besluit Monique trots.«
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