we adequate inkoop en verwerking aan

De showmodellen van uw gordijnen

E E N VA K A PA R T

ONS GEREEDSCHAP

elke binnengekomen opdracht. Met de

staan uit bij uw woninginrichters.

De medewerkers van Curtains & Blinds

U heeft verwachtingen, wij stellen eisen

unieke elektronische barcode volgen we

Uw centrale helpdesk verzamelt de

zijn gemotiveerd om een hoogwaar-

aan onszelf. Daarom werken wij met de

tijdens het gehele proces de status van

dagelijks binnenkomende orders.

dig product te leveren. Enthousiasme

meest moderne en hoogwaardige

een order. De binnendienst is voor de

U stuurt ons regelmatig de opdracht-

voor precisiewerk zit ze in de vingers.

apparatuur:

opdrachtgever het aanspreekpunt dat

bonnen en stoffen toe die ons atelier

Allrounders en specialisten houden

•

altijd bereikbaar is.

vervolgens verwerkt.

elkaar scherp. Wij leiden onze medewerkers op met door ons ontwikkelde

Curtains & Blinds is een

Vakgerichte cursussen en trainingenon-the-job houden hen op de hoogte

gordijnenatelier.

van nieuwe ontwikkelingen.

We zijn al twintig jaar

Op de afgesproken tijden leveren wij de

de stoffen kunnen schouwen
•

en beproefde modules op maat.

modern geoutilleerd

automatische kniptafels waarop wij

•

GESTROOMLIJNDE
SAMENWERKING

eindproducten bij u af.

naaimachines
cadcam-gestuurde snijmachine voor

Het contact met opdrachtgevers zien

Bent u als opdrachtgever een ‘groot-

formule de bestelde producten op de
afgesproken tijden leveren.

breed scala aan lock- en

Het spreekt vanzelf dat wij ook in deze

vouwgordijnen

Goed om te weten: ons klachtenpercen-

wij als teamwork. De binnendienst van

verbruiker’: u heeft dan een buffervoor-

•

zijzoom-automaten

tage ligt ver onder het gemiddelde.

Curtains & Blinds houdt dan ook voort-

raad aan stoffen in ons magazijn.

•

plooiautomaten

Voordat de producten ons atelier

durend contact met u over het hele

Wij draaien elke ochtend de dagelijks

Onze binnendienst heeft dankzij een eigen

verlaten verrichten we een scherpe eind-

proces, van order tot levering. U heeft

door uw helpdesk toegezonden

planningsysteem voortdurend inzicht in de

controle.

daarbij de keuze uit twee formules:

opdrachtbonnen uit en nemen ze direct

status en afleverdata van uw gordijnen.

in behandeling. Deze methode levert u

Mogelijke wijzigingen in bijvoorbeeld

U wilt uw klanten snel tevreden stellen?

tijdwinst op en voorkomt problemen met

stoffen worden direct doorgesproken met

Wij garanderen u een gemiddelde lever-

eventuele weeffouten e.d. De stoffen

uw helpdesk en verwerkt in ons planning-

tijd van 10 werkdagen na binnenkomst

liggen immers al op voorraad en zijn

systeem.

van de stof.

door ons gecontroleerd. Aan het begin

gespecialiseerd in de
vervaardiging van
hoogwaardige en duurzame maatgordijnen en
vouwgordijnen. Geen

EFFICIËNTE
O R G A N I S AT I E

stoffen bij uw centrale magazijn, met

B E T R O U W B A A R VA N
DEUR TOT DEUR

speciale aandacht voor de toppers

U werkt misschien met uw eigen vervoerder.

wonder dat we hoge

van de week bestelt het atelier nieuwe

eisen stellen aan kwaliteit en service. Onze

Een gegarandeerde kwaliteit en levertijd

binnen uw collectie. In dezelfde week

Curtains & Blinds werkt samen met een

afnemers richten zich

vragen om korte lijnen in productie en

levert u de bestelde stoffen bij ons af.

professionele landelijke vervoerder,

dan ook op het hogere

planning. Op basis van een hoogwaar-

Maandelijks evalueren we met u de aan-

al jarenlang gespecialiseerd in hangend

en middensegment van

dig geautomatiseerd systeem koppelen

wezige voorraden.

transport van maat- en vouwgordijnen.

de markt. Gevestigd
op twee locaties in
de stad Groningen
werken we met zo’n
honderd medewerkers
aan klasse in sfeer. Als
middelgroot professioneel gordijnenatelier

Te v r e d e n h e i d o p m a a t g e l e v e r d
Curtains & Blinds beschikt over een
cadcam-gestuurde snijmachine.
Hiermee verwerken wij uw stoffen
volautomatisch tot vouwgordijnen.
Met behulp van automatische afhangapparatuur kunnen we de gordijnen

beschikken we natuur-

inrijgen en - als ze hangen - een laatste

lijk over een adequaat

check uitvoeren.

productieapparaat.

ALLEEN HET BESTE
De kwaliteitscontroleur en de productieleider monitoren elke fase van het productieproces. Zo kunnen we voortdurend
de plaats en kwaliteit van uw gordijnen
vaststellen. Alle deelfacetten beoordelen
we volgens een strenge procedure.
Zo sturen we effectief op kwaliteit.
Want pas als wij tevreden zijn kunt u uw
klant tevreden stellen.

Deze levert uw goederen af op een centraal
adres of, desgewenst, bij de plaatselijke
woninginrichter die de opdracht bij u heeft
geplaatst.

Over DSW Stadspark

Het assortiment

DSW Stadspark is onderdeel van de gemeente Groningen.
We begeleiden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

•

VOUWGORDIJNEN

•

M A AT G O R D I J N E N

naar passend werk.
Behalve over een reïntegratiebedrijf beschikken we hiervoor over
verschillende bedrijven.
Ze bieden een breed scala van producten en diensten.
Het pakket omvat onder meer schilderwerk, schoonmaak, archief-

Te v r e d e n h e i d o p m a a t g e l e v e r d

bewerking, detachering, grafische dienstverlening,
verpakking, montage, groenvoorziening, interieurbeplanting en
gordijn-confectiewerk.
Als DSW Stadspark investeren we daarnaast meer en meer in
strategische samenwerkingsverbanden. Uitgangspunt hierbij is:
samenwerken onder het motto de ondernemer doet business,
DSW Stadspark levert de mensen.
Het betekent dat beide partijen doen waar ze goed in zijn.
Samen ondernemen met DSW Stadspark kan op diverse manieren.
Organisaties kunnen werkzaamheden uitbesteden aan één
van de bedrijven van DSW Stadspark, of joint-ventures met één van
die bedrijven aan gaan. Ook is het mogelijk om medewerkers
individueel of groepsgewijs in te lenen.
Verder vragen steeds meer maatschappelijk bewuste organisaties hun
leveranciers om DSW Stadspark als onderaannemer in te schakelen.
De ondernemende aanpak van DSW Stadspark heeft inmiddels zijn
effect bewezen. Het resulteert in de praktijk in nieuwe perspectieven
voor zowel ondernemers als voor de medewerkers van DSW Stadspark.

ZO DI AK

ZO D IARC H

CURTAINS & BLINDS
Postbus 423 9700 AK Groningen Koldingweg 3
Tel. 050 547 48 00 Fax 050 547 48 10
E-mail c+b@dsw.groningen.nl Internet www.stadspark.nl

