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Van traditioneel tot 75% energie besparend prefab bouwen
In Nederland waren we (in tegenstelling tot het houtrijke Noord-Amerika en
Scandinavië) als bouwbedrijven voor de bouwstoffen van oudsher aangewezen op
klei, kalk en zand. Hiervan werden bakstenen, cement en beton vervaardigd, en later
ook kalkzandsteen. Dit traditionele bouwsysteem voldeed altijd goed, maar met de steeds
belangrijker wordende energie- en milieu-aspecten laat het zich minder gemakkelijk combineren.
Het houtskelet-bouwsysteem (HSB) daarentegen is daar wél heel goed
mee te combineren. Het zeer lage energieverbruik, het ideale woonklimaat (winters warm, zomers koel), de uitstekende geluids- en
brandwerende eigenschappen, en de grote vrijheid van vormgeving
zijn redenen om steeds meer voor deze bouwmethode te kiezen.
Ook ons 75-jarige bouwbedrijf is van oudsher een traditionele bouwer,
en zo bouwen we nog graag. Daarnaast echter maken we al sinds de
jaren'80 prefab-houtskelet-bouw-elementen in onze eigen timmerfabriek.
Anno nu pre-fabriceren we steeds vaker zeer energie-zuinige HSB-huizen
en verzorgen we het gehele logistieke proces van ontwerp t/m de afbouw.
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