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Sinds 1979 levert
Havebo kwaliteits
producten en
gespecialiseerde
kennis aan de aan
nemer en bouw
materialenhandel.

Missie
Wij zijn een onafhankelijke specialist in betonnen vloersystemen
en prefab beton met een prominente plaats in de markt. Hiervoor
leveren wij aan de bouwsector een compleet aanbod aan (innovatieve)
producten en brede productkennis. Een hoog serviceniveau,

Dankzij onze onafhan
kelijkheid kunnen wij
snel het beste product
leveren tegen markt
conforme prijzen.

aanvullende diensten en enthousiaste medewerkers dragen bij aan onze
toonaangevende rol.
Havebo heeft een passie voor betonnen systeemvloeren en prefab
beton. Samenwerking en kennisuitwisseling gedurende het hele
bouwproces is daarbij ons uitgangspunt. Om dit proces te optimaliseren
staat een team van specialisten ter beschikking voor advies, verkoop,
voorbereiding, tekenwerk en logistiek. We streven ernaar altijd de
optimale combinatie van praktijkervaring, efficiëntie, betrouwbaarheid
en rendement voor onze opdrachtgevers te realiseren.
Om tot een steeds beter kwalitatief eindresultaat te komen, staan we
tussen onze klanten en zijn we nooit uitgeleerd. We streven naar een
langdurige relatie met onze klanten en medewerkers, gebaseerd op een
integere werkwijze, wederzijds respect en plezier in het werk.

Producten
Havebo levert een breed assortiment producten voor de ruwbouw.
U heeft maar één aanspreekpunt als u onze producten afneemt:

• Breedplaatvloeren

• Prefab betonelementen

• Combinatievloeren

• Prefab betoncasco’s

• Funderingskisten

• Ribcassettevloeren

• Holle wanden

• Stalvloeren

• Kanaalplaatvloeren

Voordelen van Havebo
• Breed assortiment - totaal pakket aanvullende producten,
marktconforme prijzen
• Kwaliteit - controleren en beheersen van teken-, reken- en bouwproces
• Logistiek - snel en adequaat leveren en handelen
• Onafhankelijk - optimale levertijd en flexibiliteit, autonoom werkend
• Specialist - kennis bieden naast advisering op gebied van
vloeren en prefab beton

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met
ons op en wij maken u
graag duidelijk waarom
Havebo ook voor u de
beste keuze is.
www.havebo.nl
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