RENOVATIEPROJECT IN 4 WEKEN SLEUTEL KLAAR
Groot onderhoud 22 Woningen Oldenzaal, vier woningen aan de Bentinckstraat 108
t/m 114 worden gesloopt en in een korte bouwperiode worden op dezelfde plek vier
woningen teruggebouwd. De sleutels inleveren van je oude (huur)woning en al een
maand later de sleutels in ontvangst mogen nemen van je nieuwe woning op precies
dezelfde plek. Dat is het concept die Dura Vermeer Bouw Hengelo in samenwerking
met woningcorporatie WBO heeft uitgewerkt tot een concreet plan.
Leveranciers zijn gekozen met als belangrijkste
uitgangspunten; korte doorlooptijd van de
montage, leveringsbetrouwbaarheid (JIT Model)
en de producten moeten prefab matig aangeleverd
als gemonteerd kunnen worden om zo de bouwtijd
te kunnen garanderen als faalkosten tijds de korte
bouwtijd te voorkomen.

Er is bewust gekozen voor binnenwanden van BIA systeemwanden omdat
traditioneel MetalStud niet aan de eisen van de bouwtijd, te veel handelingen en
handjes op de bouwplaats konden voldoen. Het 1e project is voor DURA Vermeer
Hengelo als voor BIA Systeemwanden succes vol verlopen en kunnen de bewoners
na vier weken terugkeren naar het eigen huis.
Voor meer informatie informeer bij onze binnendienst - 024 648 84 88
of raadpleeg de website www.bia-systeemwanden.nl

CIRCULAIR BOUWEN MET SCHEIDINGSWANDEN
De 1e werken met onze Circulaire Scheidingswanden zijn gerealiseerd en de ervaring
die we daar hebben opgedaan hebben we verfijnd en gemaakt naar een standaard
oplossing. Door gebruik te maken van een stalen profiel die we in het gemoduleerde
schuiven maken we de scheidingswanden Circulair.

BRUTO PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN FERMACELL
BIA Recht
Paneeldikte
Kerndikte
Paneelbreedte
Materiaal
Plaatafwerking
Kantafwerking
Brandvetr.
Decibel
Prijs vanaf
Lengte

Fermacell 60
60 mm
40 mm
600 mm
2 x Ferm. 10 mm
Onbehandeld
Rechte kant
30 min.
32
€ 25,20 per m2
2600 / 3000 mm

Fermacell 70
70 mm
50 mm
600 mm
2 x Ferm. 10 mm
Onbehandeld
Rechte Kant
30 min.
32
€ 26,00 per m2

Fermacell 100
100 mm
80 mm
600 mm
2 x Ferm. 10 mm
Onbehandeld
Rechte kant
30 min.
33
€ 27,95 per m2

BIA AK
Prijs vanaf
Lengte

Fermacell 60
€ 27,81 per m2
2600 / 3000 mm

Fermacell 70
€ 28,15 per m2

Fermacell 100
€ 29,70 per m2
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