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Stalinrichtingen

Staalconstructies
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Ruimte voor uw business

Van tekening tot turnkey oplevering
 e bieden een complete oplossing,
W
van tekenwerk tot turnkey oplevering.

Vierkante meters voor zakelijke toepassingen, daar draait het om bij bedrijfsruimte.
Ruimte voor uw business. Bij André van Beynum weten we daar alles van. We zijn

Dáárom André van Beynum
Opdrachtgevers waarderen onze korte lijnen en directe, persoonlijke aanpak.
Wij coördineren de bouw, maar schakelen specialisten in voor de verschillende

gespecialiseerd in het bouwen van loodsen. Van opslaghallen en productieruimten tot

onderdelen. Dankzij een goede planning kunnen we in korte tijd uw hal of

stallen en logistieke omgevingen, met of zonder kantoorruimte. Door onze ervaring als

loods realiseren. En omdat we de touwtjes in handen houden, hebt u praktisch

	Ontwerp en voorbereiding.

bouwer kunnen we maximaal inspelen op uw behoefte. Een representatief, functioneel

geen omkijken naar het project. Voor ons is dat vanzelfsprekend: u hebt meer

	Wij verzorgen het tekenwerk dat voor de bouw nodig is. Op basis van deze tekeningen kunnen

bedrijfsgebouw, dat snel en efficiënt gerealiseerd wordt.

te doen dan een bouw coördineren. Daarom kunt u dat aan ons overlaten.

onder meer de fundering en de staalconstructie vervaardig worden.

We begrijpen waar u behoefte aan hebt – in alle opzichten. Ruimte om te

Dat is precies waar we goed in zijn. We hebben, in de twintig jaar dat we bestaan,
een netwerk van leveranciers en partners opgebouwd. Samen met hen realiseren we

ondernemen. Welkom bij André van Beynum!

	Staalconstructies.

complete hallen en loodsen. Volledig op maat en bedrijfsspecifiek óf gebaseerd op een

	We maken de staalconstructies, waarna we deze laten verzinken en poedercoaten.

standaardontwerp.

	Bouw en montage.
	We brengen de fundering aan, storten de vloer, monteren de staalconstructie en metselen waar
nodig (bijvoorbeeld bij een kantoorunit) de muren. We monteren de borstwering en beplating
en brengen het dak aan.

	Afbouw.
	We timmeren de bedrijfsruimten af en leveren deze sleutelklaar op. Compleet met trappen,
plafonds, installaties, etc. U hoeft de ruimte alleen nog maar in te richten.
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