REFERENTIE PROJECTEN:

PRODUCENT VAN:

In de afgelopen jaren hebben wij op vele plaatsen in geheel Nederland al diverse prefab
houtkonstrukties mogen leveren, hieronder
een aantal van die projecten:

• DAKELEMENTEN:
		 SPORENKAPPEN
		 GORDINGKAPPEN

•

60 recreatie woningen op
Texel:Geleverd complete
bovenverdiepingen en bergingen

•

88 woningen “plan mayersloot”te
Broek op Langedijk,Geleverd
wand- en dakelementen.

•

47 recreatie woningen te Schoorl,
geleverd complete bovenverdiepingen

•

103 woningen “plan twuyverhoek” te
st. pancras, geleverd prefab
dakelementen met bijbehorende
onderdelen.

• WANDELEMENTEN:
		 gevelsluitend
		 met kozijnen, bekleding etc.
•

VLOERELEMENTEN

•

PLATDAKELEMENTEN

• DAKKAPELLEN
		 Diverse types en modellen.
•

GOOTREKKEN, DAKRANDEN ETC.

• COMPLETE HSB-CASCO’S:
		 In diverse afbouw stadia.
•

OPTOPPINGEN VAN
BESTAANDE WONINGEN.
		 Upgrading/renovatie

•

Diverse casco’s t.b.v. recreatiewoningen,
o.a. te Ijhorst, Dinant (België), Eibergen.

•

Appartementen te Barneveld, geleverd
gevelvullende hsb elementen.

•

Diverse enkelschalige kappen, voor
diverse aannemers in geheel
Noord Nederland.

•

Enkele complete HSB-casco’s,
in verschillende afbouw stadia.

•

Dakelemententen en dakkapellen t.b.v.
appartementen en winkels te Aalsmeer.

Kerkeweg 20

Postbus 174

8484 KC Langelille

8470 AD Wolvega

•

Etc. etc.

Tel: (0561) 48 15 88

Fax.: (0561) 48 19 79

E-mail: info@dragtbv.nl

Site: www.dragtbv.nl

Meer weten, bel (0561) 48 15 88
en vraag naar de mogelijkheden.
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Wie zijn wij:

Ontwikkeling en innovatie:

Montage:

Dragt Houtkonstruktie b.v., is een jonge onderneming met de Know-How van meer dan 35 jaar
in bouwen, waarvan ruim 30 jaar volgens het
houtskeletbouw systeem.
Voorheen een bouwbedrijf
actief in de houtskelet-woning-bouw, nu, sinds 1994,
volledig opererend als timmerfabriek in prefab houtkonstrukties.
Wij produceren houtkonstruktie elementen in de
ruimste zin van het woord voor de gehele bouwsector binnen Nederland voor derden. Onder
derden verstaan wij aannemers, particulieren,
(bouwmaterialen-)handelaren, woningstichtingen e.d.. Wij zijn een klein (familie-)bedrijf met
een no-nonsens cultuur, wij staan voor onze
kwaliteit en afspraak is afspraak. Bij ons is de
klant Koning.
Al onze produkten worden in eigen beheer ontwikkeld, uitgetekend en geproduceerd door een
kleine groep vakmensen die weten waar ze mee
bezig zijn.Wij beschikken over 2 produktie hallen
met onderscheid in wanden, daken en overige
produkten. Binnen ons machinepark beschikken
wij over computergestuurde machines welke
het mogelijk maken om nauwkeurig te werken,
het produktieproces is een semie-handmatig
proces. Door onze korte lijnen zijn wij in staat
om flexibel in te spelen op opdrachten, wij kunnen meestal binnen een termijn van 6 weken
uw kap o.i.d. op de bouwplaats afleveren (mits
wordt voldaan aan de voorwaarden)

Dragt Houtkonstruktie b.v. probeert ook steeds
mee te innoveren met de toonaangevende producenten op de markt, de kunst is om steeds
meer efficiëntie, kwaliteit, duurzaamheid, gemak
e.d. op te bouwen zodat de klant op de bouwplaats snel en doeltreffend te werk
kan gaan bij het
bouwen van zijn of
haar complex. Wij
werken uitsluitend
met KOMO-gecertificeerde
materialen van goede
kwaliteit.
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Produkten:
Onze dakelementen kunnen op verschillende
manieren worden uitgevoerd, d.w.z. in sporen-kappen of in gording-dozen. De binnenafwerkingen zijn ook legio, van onbehandeld
“watervast”spaanplaat tot een volledige wit
afgewerkte binnenzijde. Onze dakelementen
zijn toepasbaar onder diverse dakbedekkingen,
zoals: pannendaken, rieten daken (zowel in
schroefdaken als op traditionele wijze), zinken
(metalen)daken, etc. De wandelementen kunnen zowel met bekleding als zonder bekleding
worden afgeleverd, wij passen bijna alle materialen toe, voorzover het prefab toelaat, op onze
elementen, van houtachtig tot kunststof e.d.. In
de elementen kunnen dan tevens de kozijnen
worden ingebouwd, welke door u eigen leverancier kunnen worden toegeleverd. Naast
onze hoofdprodukten
leveren wij ook alle bijbehorende elementen
zoals, gootrekken, knieschotten e.d..

Meer info?
vraag
bij ons
naar de
Kijk eens
op:
mogelijkheden?
www.dragtbouw.nl
of bel: 06-11 094 540
of (0561) 48 11 07
www.dragtbv.nl

of bel:
0561-481588

