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Prefab cascobouw
is een gestroomlijnde manier om
de ruwbouw van
grootschalige
projecten op een
tijdbesparende wijze
te realiseren. Havebo
levert niet alleen alle
onderdelen van het
casco, maar zorgt met
haar logistieke kennis
ook voor duidelijke afspraken voor een strakke productieplanning
en soepele aanvoer van
alle elementen op de
bouwplaats.

Toepassingen
Prefab cascobouw is bijzonder geschikt
voor de utiliteitsbouw waar in de praktijk
ieder project net weer iets anders is. Of het nu gaat om middelgrote
bedrijfspanden en kantoren, betonwerk voor unieke bouwprojecten
of prefab skeletbouw voor omvangrijke nieuwbouwprojecten. De
locatie, de grootte, de indeling van de plattegrond, de bouwsnelheid,
enzovoort, zijn allemaal factoren die meespelen in de keuze voor de
meest efficiënte bouwmethode.
Havebo participeert in een vroeg stadium in het overleg tussen
opdrachtgever, engineering, constructeurs, de fabriek en de montage.
Op deze manier stroomlijnen wij het bouwproces. Dat bespaart u tijd
en kosten.

Casco elementen
Een casco kan bestaan uit voorgespannen
en/of traditioneel gewapende elementen
als systeemvloeren, liftkernen, kelders,
(licht) betonnen wanden, spouwbladen,
scheidingswanden, stabiliteitswanden,
kolommen, balken, trappen, balkons etc.,

Voordelen en eigenschappen
• Één aanspreekpunt voor uw project, waardoor minder fouten
• Just-in-time leveringen, waardoor minder ruimtebeslag op locatie
• Elementen zijn maatvast en glad afgewerkt
• Tijdwinst door goede planning en een optimaal bouwproces
• Weersonafhankelijk bouwen
• Snelle, professionele montage
• Minder personeel nodig op de bouwplaats
• De service, kennis en ervaring van Havebo

Verwerking
• Vanaf het voortraject of in het bouwteam kan Havebo bijdragen
aan het optimaliseren van het constructieve ontwerp.
• Vervolgens starten we met het uitwerken en coördineren van het
reken- en tekentraject. Na het maken van de planning en eventueel
een V&G plan nemen we de verantwoordelijkheid voor het aansturen
en coördineren van de productie.
• Tot slot zorgen we voor het logistieke traject om alle onderdelen
op tijd te kunnen monteren op de bouwplaats.

Wilt u meer over
prefab casco’s weten?
Neem dan contact met
ons op en wij maken u
graag duidelijk waarom de prefab casco’s
van de Havebo Groep
ook voor u de beste
keuze zijn.
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