De kracht van samen

aan de basis van beter bouwen

Wij zoeken steeds
de slimste oplossing
voor u

De beste
ruwbouwoplossing
voor elk project

Sneller, efficiënter, slimmer. Gecontroleerd en met hoge kwaliteit.
Zo wil Nederland bouwen. De RuwBouw Groep wil aan de basis staan
van een betere bouw. Letterlijk. Met het geïntegreerde aanbod van
drie sterke merken leveren we integrale ruwbouwoplossingen.
Dat doen we vraaggestuurd en gericht op een duurzame en gezonde
toekomst voor de bouw. Als solide partner van bouwbedrijven die
geloven in samenwerken voor het beste resultaat. U kunt klantgericht
bouwen, met onze innovatieve ruwbouwoplossingen aan de basis.
De RuwBouw Groep wil ervoor zorgen dat u voor elk project steeds de slimste
oplossing krijgt. Dat doen we met een integrale benadering van uw bouwopgave en vanuit de kennis en ervaring van Calduran, Heembeton en Dycore.
Met prefab wanden en vloeren, kalkzandsteen en complete casco’s, kant-enklaar en op maat, dragen we bij aan een gestroomlijnd bouwproces. Een bouwproces met minder risico’s voor uw bedrijf. Desgewenst optimaliseren we het
hele proces van samenwerking, van geïntegreerde engineering en levering tot
montage van complete casco’s en service. In de meest integrale vorm kiest u
voor een kant-en-klare ruwbouwfase en kunt u direct door met de afbouwfase.
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Wij vinden dat de ruwbouwfase niet langer mag aanvoelen als een probleem.
Het moet een soepel proces zijn, met voorspelbare kosten en hoge kwaliteit.
Tegelijkertijd mag een gestroomlijnd ruwbouwproces de keuzevrijheid van uw
klant niet in de weg staan. Integendeel. Standaardisatie van de processen in de
ruwbouwfase moet er juist toe leiden dat u vanuit een solide basis betaalbaar
kunt bouwen. 3D modelleren met BIM garandeert dat u kunt beantwoorden
aan de vraag van uw klant. Gebruikmaken van BIM betekent dat u met alle
vervolgstappen direct kunt aansluiten op de integrale ruwbouwoplossing van
De RuwBouw Groep.

Wij helpen klanten soepel
en voorspelbaar te bouwen
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We zijn continu
bezig met
productverbetering

We zoeken
de samenwerking
actief op
We willen de samenwerking met al onze klanten versterken. Niet met
een standaard andere aanpak, maar door het interne proces al vanaf de
eerste fase van een project af te stemmen op uw proces. We hebben de
overtuiging dat kwaliteit, efficiency en veilig werken toenemen naarmate
de samenwerking inniger is. Daarvoor is vertrouwen nodig. Binnen elke
samenwerking zal de gewenste verdieping stap voor stap plaatsvinden.
De interne organisatie van De RuwBouw Groep is erop ingericht om het
proces van samenwerking elke dag beter in de vingers te krijgen en zo te
bewijzen uw partnerschap waard te zijn. Voor elk project stellen we een
toegewijd team samen. U heeft binnen elke fase één contactpersoon.
Transparant, duidelijk en overzichtelijk.
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Gefundeerd op
sterke merken
De RuwBouw Groep is gebouwd op de fundamenten van drie sterke merken:
Calduran kalkzandsteen, Heembeton wanden en Dycore vloeren. De gecombineerde ervaring en expertise van de mensen van deze gespecialiseerde bedrijven
zorgen voor een solide basis. Afstemming en integratie van het bouwproces
zorgen ervoor dat we naadloos aansluiten op wat u nodig heeft voor een
probleemloos ruwbouwproces.
De RuwBouw Groep levert alle constructieve bouwelementen die nodig zijn
voor een integrale en gestroomlijnde ruwbouwfase, van vloer-, wand- tot
complete prefab cascosystemen. Dycore is gespecialiseerd in geprefabriceerde
betonnen vloersystemen voor zowel begane grond- als verdiepingsvloeren,
van kleine tot zeer grote overspanningen voor de woning- en utiliteitsbouw.
Heembeton levert prefab betonnen gevels, wanden, topelementen en complete

Kennis en ervaring
waar u letterlijk
op kunt bouwen

prefab casco’s. En Calduran kalkzandsteen biedt een flexibel bouwsysteem
voor zowel dragende als niet-dragende wanden, waaronder ook een cascosysteem op basis van kalkzandsteenelementen. De drie merken hebben ieder
voor zich een reputatie op het gebied van veilig werken en een hoge productkwaliteit. Samen bieden ze alle ingrediënten voor de integrale ruwbouwoplossingen van De RuwBouw Groep: betrouwbaar, efficiënt en zonder zorgen.
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samen staan we
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Einsteinstraat 5
3846 BH Harderwijk
Postbus 97
3840 AB Harderwijk
T +31 (0) 341 464 000
E info@drbg.nl
I www.drbg.nl
De RuwBouw Groep is
onderdeel van CRH Plc.

Constructieve oplossingen
met Dycore vloeren,
Heembeton wanden en
Calduran kalkzandsteen

aan de basis van

beter bouwen

