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Ontdek
ons brede
aanbod aan prefab
oplossingen
PREFAB
BIJ BOUWCENTER
CONCORDIA

Korte lijnen,
deskundig
advies en gehele
ontzorging.
Wij staan voor
je klaar!
Over Bouwcenter Concordia
Bouwcenter Concordia is hét adres voor iedereen die bouwt,
verbouwt of renoveert. Zowel aannemers, bouwbedrijven,
zzp’ers als particuliere klussers voelen zich er helemaal thuis.
Bouwcenter Concordia is met 13 vestigingen in NoordNederland nadrukkelijk in de regio vertegenwoordigd. De
ruim 350 medewerkers staan iedere dag klaar om alle vragen
te beantwoorden en wensen te realiseren. Klantgerichtheid
gaat altijd samen met kennis van zaken. Uiteraard zijn alle
bouwmaterialen en houtproducten van Bouwcenter Concordia
van topkwaliteit en de prijzen uiterst scherp. Met kennis, service
en kwaliteit is Bouwcenter Concordia een sterke partner in elk
bouwproject.

Prefab
2

Inhoudsopgave
Vloeren

p. 4 		

Wanden		

p. 6				

Kappen

p. 10		

Aanvullende betonelementen

p. 12		

Volledige prefab woning

p. 14		

Voordelen van prefab bouwen
• Een hogere bouwsnelheid en kortere bouwtijd
• Minder afhankelijk van beschikbaarheid van personeel
• Weersonafhankelijk bouwen
• Minder transport naar en op de bouwplaats, minder bouwafval:
schoon en veilig werken
• Minder werkvoorbereidings- en constructeurskosten
• Hoogwaardige kwaliteit door productie onder
geconditioneerde omstandigheden
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• Voldoet aan de BENG-norm

PREFAB BIJ BOUWCENTER CONCORDIA

VLOEREN

Kwalitatieve vloeren zijn
essentieel voor het bouwwerk.
Voor de verdiepingsvloeren zijn
zowel beton- als houten vloeren
mogelijk. We adviseren je graag
welk vloertype het beste past in
jouw project.

Aanbod
• PS combinatievloer
(broodje liggervloer)
• Renovatievloeren
• Ribcassettevloeren
• (Geïsoleerde)
kanaalplaatvloeren
• Appartementenvloeren
• Breedplaatvloeren
• Hectar funderingsvloer
• Beton- houten
verdiepingsvloeren
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WANDEN

Prefab wanden zijn
een slimme, snelle en
kwalitatieve oplossing
voor zowel renovatie,
nieuwbouw of
verbouw. We hebben
een breed aanbod
aan prefab wanden;
keramische wanden
of HSB elementen,
massief of juist holle
wandelementen. De
wanden worden exact
op maat gemaakt en
met of zonder kozijnen
geplaatst. Tevens
kunnen we diverse
soorten gevelbekleding
leveren voor de
afwerking van de
wanden.

Aanbod
• Kalkzandsteen elementen
• HSB gevelelementen
• Struxura keramische wanden
• Betoncasco’s
• (Geïsoleerde) betonpanelen
• Massieve betonwanden
• Holle wandelementen
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TIP! Ook voor de afbouwmaterialen kun je bij ons terecht. Deze nemen we direct
mee in de offerte en planning. Zo heb je een volledige prefab totaaloplossing!
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Betonwanden
Betonwanden zijn in
verschillende varianten
en voor verschillende
toepassingen leverbaar.
Bijvoorbeeld voor
woningbouw zijn zowel
geïsoleerd als nietgeïsoleerde wanden
leverbaar. Ook voor
stallenbouw hebben we
geschikte betonwanden
in het aanbod. Voor
kelders leveren we holle
wandelementen.

HSB
Of het nu gaat om
nieuwbouw, renovatie of
gedeeltelijke vervanging;
met een prefab HSB
gevelelement staat er
binnen mum van tijd
een nieuwe wand. HSB
wanden kunnen zowel
dragend als niet-dragend
uitgevoerd worden, met
of zonder isolatie.
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Brickstrip
Zoek je een prefab
systeem voor
steenstrippen, kies dan
voor het merk BrickStrip.
BrickStrip is een kanten-klare oplossing voor
een uniek Steen-STRIPVerlijming-Systeem.
Een totaalpakket van
materialen en diensten
door een samenwerking
van verschillende partijen.
Bouwcenter Concordia is
daar één van. Kijk op
www.brickstrip.nl voor
meer informatie.

IN DE BOUWSHOP
VAN BOUWCENTER
CONCORDIA KUN
JE TERECHT VOOR
ALLE BOUW- EN
AFBOUWMATERIALEN
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KAPPEN

Prefab kappen zijn in veel verschillende soorten uitvoerbaar. We leveren dakconstructies
op maat, uiteraard aangepast en passend op jouw bouwwerk. Verschillende plaat- en
isolatiematerialen zijn hierbij mogelijk. Ook schoorstenen of dakkapellen kunnen in de
kappen worden verwerkt. Daarnaast kunnen we – indien gewenst – diverse soorten
dakbedekkingen leveren, zoals dakpannen of felsplaten. In onze showroom vind je een
uitgebreid assortiment dakbedekkingen.
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Dakkapellen
Met de dakkapellen van Bouwcenter
kan iedere bouwer in één dag een
dakkapel plaatsen! De Bouwcenter
Dakkapel wordt als bouwpakket
geleverd op een bok bestaande
uit zijwanden, een kozijn, losse
dakplaten en alle overige benodigd
materialen zoals EPDM, lijm, kit,
daktrimmen en ijzerwaren. Hierdoor
kan de dakkapel worden geplaatst
met een ladderlift en heb je dus
geen hijskraan nodig.

Schoorstenen
Een prefab schoorsteen als
afwerking voor een kap; voor zowel
nieuwbouw als renovatie is het een
ideale oplossing. Onze schoorstenen
zijn altijd geïsoleerd, brandwerend en
waterdicht. Altijd op maat gemaakt
en in veel verschillende afwerkingen
verkrijgbaar: kunsthars, gezaagd
steenstrips, gesausd of gespachteld,
het is allemaal mogelijk.
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AANVULLENDE BETON
ELEMENTEN

Aanbod
Trappen en bordessen | Balkons | Kelders | Klein prefab (lateien / spekbanden
raamdorpelelementen) | Stal en vee-roosters | Kozijnen | Maatwerk beton

Daarom prefab van
Bouwcenter Concordia!

Korte lijnen

Deskundig
advies

Alle prefab
onderdelen op
elkaar afgestemd

Gehele ontzorging
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Werkwijze
1. Offerte op maat

3. Levering

Op basis van de tekeningen en

De prefab elementen worden tijdig

projectplannen zoeken wij de best

geleverd op de bouwplaats. Maak een

passende leveranciers, rekening houdend

afspraak voor de exacte levering.

met de leverdata. Daarna leggen we een
offerte op maat voor.
2. Coördinatie, advisering en planning

4. Montage

Na akkoord zetten we het project in gang. Indien gewenst verzorgen we ook de
De laatste details worden doorgenomen montage van het casco. Liever zelf
en de planning wordt gemaakt.

doen? Dat is natuurlijk geen probleem!
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EEN VOLLEDIGE
PREFAB WONING

Hoe fijn is het als je als aannemer of
bouwbedrijf een volledige woning als
prefab project kunt uitbesteden aan een
betrouwbare partner? Juist daarom bieden
we ook volledige prefab woningen aan!
De vloeren, wanden en kappen worden als
één project behandeld. We coördineren de
productie en levering van alle verschillende
onderdelen. Zo zorgen we dat alles op tijd en
passend geleverd wordt. In overleg is bijna
alles mogelijk!

Bouwcenter Concordia is jouw prefab partner
Bouwcenter Concordia biedt een breed assortiment aan prefab oplossingen, grofweg
onderverdeeld in vloeren, wanden, kappen en aanvullende elementen. Naast de
standaard prefab elementen kunnen we ook de overige afbouwmaterialen voor je
verzorgen. En indien gewenst verzorgen we ook de montage van de prefab elementen.
Zo heb je het totaalpakket voor jouw project in één keer geregeld! Dankzij onze eigen
prefab afdeling zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. We kunnen
altijd een passende oplossing bieden door onze samenwerking met diverse leveranciers.

Prefab
14

Één aanspreekpunt voor het
gehele project
Door samen te werken met diverse
leveranciers kunnen we een uitgebreid
aanbod van prefab elementen aanbieden.
We hebben korte lijnen en kunnen dus
snel schakelen. Bovendien zijn we extra
flexibel in mogelijkheden, beschikbaarheid
en levertijd door deze verschillende
samenwerkingen. Zo hoef je maar één
partij in te schakelen voor alle prefab
elementen van jouw project.

Maatwerk
Samen kijken we naar de wensen en bieden
we een oplossing op maat aan.
Elk project is uniek. Dat betekent ook dat wij
elk project met veel zorg behandelen en een
offerte op maat maken. Zo weet je zeker dat
je altijd een passend voorstel ontvangt. Of het
nou gaat om een complex utiliteitsgebouw,
seriematige bouw of een vrijstaande villa; geen
project is ons te gek!

Daarom prefab van
Bouwcenter Concordia!

Korte lijnen

Deskundig

Alle prefab

advies

onderdelen op
elkaar afgestemd

Gehele ontzorging
15

PREFAB BIJ BOUWCENTER CONCORDIA

Contact

Contact

Nieuwsgierig geworden naar prefab? En wil je graag meer informatie over de vele mogelijkheden?
Neem
Nieuwsgierig
dan contact
geworden
met onsnaar
op of
prefab?
bezoekEnjouw
wil je
Bouwcenter
graag meerConcordia
informatie
vestiging.
over de vele

mogelijkheden?
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bouwcenterconcordia.nl
| prefab@bouwcenterconcordia.nl
Neem
dan contact met ons op of
bezoek jouw Bouwcenter Concordia vestiging.

