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Van traditioneel tot prefab aanbouwen en opbouwen
Ons 75-jarige bouwbedrijf is van oudsher een traditionele bouwer, en zo bouwen
we nog steeds graag. Ook maken we al 30 jaren in onze timmerfabriek prefabhoutskeletbouw-elementen (HSB) zoals gevels, daken, dakkapellen, erkers, kozijnen enz. enz..
Zeker voor het aanbouwen en opbouwen van huizen biedt deze bouwmethode belangrijke voordelen.
Daarbij kunnen wij het gehele proces van tekening, vergunning, kasko-bouw t/m de afbouw verzorgen.
Pluspunten van prefab-HSB voor aanbouw en opbouw
+ Overdekte produktie > geen nadelige invloed van slecht weer.
+ Ideale werkomstandigheden > optimale kwaliteit en efficiëncy.
+ Korte bouwtijd op locatie > minimale hinder voor bewoners.
+ HSB is veel lichter dan steen en beton > minimale fundering nodig.
+ Optimale isolatie > minder energiekosten + hogere woningwaarde.
Nog meer voordelen als de buren ook mee bouwen
+ Dat werkt efficiënter, want herhaling leidt tot lagere kosten.
+ Voorbereidingskosten worden gedeeld over meer opdrachten.
+ Gelijksoortige aanbouwen voorkomt een rommelig straatbeeld.
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