DÉ SPECIALIST IN PREFAB BOUWEN

SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN
IN DE BOUW
Bouwmaterialen daar gaat ons hart sneller van kloppen! Het verhaal van Raab Karcher dateert uit 1848 en sindsdien zijn wij een
betrouwbare partner voor u als ondernemer in de bouw. Als ervaren specialist voeren we producten en merken die beschikken over een
hoge kwaliteit en lange levensduur. Wij bieden u alles onder één dak. Het assortiment van Raab Karcher bevat alles wat u nodig heeft als
professionele vakman.

SPECIALISMEN

DE KRACHT VAN EEN INTERNATIONAAL COLLECTIEF

Wij zijn gespecialiseerd in veel bouwgerelateerde segmenten

Saint-Gobain ontwerpt, produceert en distribueert materialen

zoals agra, infra & milieu maar zeker ook in prefab en voeren tal

en oplossingen die essentieel zijn voor het welzijn van een ieder

van producten die van hoge waarde zijn voor uw bouwproject.

van ons. De materialen kunnen overal worden toegepast in onze

Natuurlijk voldoen alle producten aan hoge veiligheidsnormen.

eigen woonsituatie en ons dagelijks leven: in gebouwen, vervoer,
infrastructuur en in vele industriële toepassingen.

Met onze jarenlange ervaring op het gebied van bouwmaterialen
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zijn wij voor u de vertrouwde partner om uw werk tot in de

Met zo’n grote onderneming achter ons, kunnen wij u de kwaliteit

puntjes af te leveren. Daarnaast kunt u op ons steunen wanneer

bieden die u verdient. Want Saint-Gobain staat voor innovatie,

het gaat om online business, logistiek en duurzaamheid. Wij zijn

stabiliteit en duurzame ontwikkeling. Dat zit bij ons allemaal in de

niet voor niets de Hoeksteen van de Bouw.

genen.

GESPECIALISEERD TEAM
VAN MEDEWERKERS

24/7 RAABONLINE

UITGEBREID ASSORTIMENT VAN
FUNDERING TOT SCHOORSTEEN

EFFICIËNT EN IJZERSTERK
LOGISTIEK APPARAAT

LANDELIJKE DEKKING

ONDERSCHEIDENDE
DIENSTEN
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VAN ONTWERP NAAR WERKELIJKHEID, UW
PROJECT START BIJ RAAB KARCHER PREFAB
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WAAROM RAAB
KARCHER
■■

Professionele begeleiding van uw project

■■

Onafhankelijk advies

■■

Coördinatie van verschillende prefab 		
bouwdelen binnen 1 project

5

■■

Voor u 1 aanspreekpunt

■■

Parate kennis

■■

Engineering in eigen beheer

■■

Tekenwerk, ook in 3D uitvoering

■■

Door korte lijnen snelle productie

■■

Nauwkeurige planning en afstemming

PREFAB BOUWEN BETEKENT
TIJDWINST
Besteed meer tijd in het voortraject, en maak op de bouw flinke slagen. Minder faalkosten,
minder last van weersinvloeden. Of het nu gaat om keldertechniek, systeemvloeren,
cascotechniek, systeemdaken, houtskeletbouw, kozijnen of lichtgewicht schoorstenen bij Raab
Karcher kunt u terecht voor een breed assortiment kant-en-klare oplossingen. Raab Karcher is
sinds 1990 bezig met de ontwikkeling van prefab bouwen en we volgen de markt op de voet.
Bij Raab Karcher is alles verkrijgbaar onder één (prefab)dak!
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DE PREFAB BOUWDELEN
NADER TOEGELICHT
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1. SYSTEEMVLOEREN EN
KELDERTECHNIEK
PREFAB SYSTEEMVLOER
De vloer is bepalend voor de constructie van een gebouw. Raab Karcher
levert prefab systeemvloeren die passen binnen de hoge kwaliteitseisen
die wij stellen aan al onze producten.
Door onze ervaring kunnen wij u goed adviseren welk vloertype het beste
bij uw project past. Voor de begane grondvloeren kunt u bij ons kiezen uit
PS-combinatievloeren, ribcassettevloeren, geïsoleerde kanaalplaatvloeren
en prefab funderingsvloeren. Voor de verdiepingen en het dak heeft
u keuze uit breedplaatvloeren (traditioneel en voorgespannen),
kanaalplaatvloeren, staalplaatvloeren en cellenbetonvloeren.
Raab Karcher heeft bij diverse leveranciers eigen productieruimten
beschikbaar. Door deze voor Raab Karcher exclusief beschikbare
productieruimten en nauwe contacten met de constructiebureau’s
kunnen wij voor u de beste afstemming realiseren tussen het teken- en
berekentraject en de planning.

KELDERTECHNIEK
Raab Karcher levert waterdichte betonnen prefab kelders zowel
standaard als maatwerk voor de zakelijke en de particuliere klant.
Onze prefab betonnen kelders kunnen boven- of ondergronds
worden geplaatst voor verschillende doeleinden, denk aan opslag,
extra leefruimte, techniek of een werkplek.
Naast de geprefabriceerde kelders leveren wij ook holle wand
systemen. Doormiddel van deze holle wand systemen kan een
complete woning onderkelderd worden. Deze dubbele wanden
worden gebuikt als verloren bekisting, waar in het werk het
vulbeton wordt verwerkt. Bij deze wanden hebt u een enorme
vrijheid in ontwerp.
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2. WAND CASCO
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1
SNEL EN EFFICIËNT
Prefab staat voor snel en efficiënt bouwen met producten van hoge

Ook leveren en monteren wij lichte scheidingswanden van cellenbeton,

kwaliteit en het besparen op de totale bouwtijd en -kosten. Onze

welke wij behangklaar voor u kunnen afwerken. Dit kan indien gewenst

afdeling ‘Wand en Casco’ biedt verschillende oplossingen voor

inclusief het leveren en monteren van stalen binnendeur/kozijn-

woningbouw, utiliteitswerken en stallenbouw. De werkvoorbereiders

combinaties. Buitenkozijnen leveren wij in verschillende uitvoeringen

helpen u graag met hun specifieke expertise.

van kunststof, aluminium en hout. Dit kan ook in een speedassortiment met zeer korte levertijden.

Voor woningbouw en utiliteitswerken leveren wij prefab wanden van
keramiek, (cellen)beton en HSB. Daarnaast leveren en monteren wij

Projectmatig kunnen wij groot prefab beton onderdelen leveren. Denk

brandwanden van beton en cellenbeton voor bedrijfspanden, al dan

daarbij aan balkons, galerijplaten en betontrappen.

niet in combinatie met vloeren. Maar ook bieden wij esthetische
wandsystemen geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

Wij volgen de ontwikkelingen van de markt op de voet en breiden ons
assortiment continu uit met de laatste actuele innovatieve oplossingen.
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3. SYSTEEMDAKEN,
HSB EN PREFAB
SCHOORSTENEN

2

1
SYSTEEMDAKEN EN HSB

PREFAB SCHOORSTENEN

Bij het bepalen welk systeemdak het beste bij uw project past bent u bij

Raab Karcher heeft een prefab lichtgewicht schoorsteen ontwikkeld,

Raab Karcher aan het juiste adres. Door de zeer nauwe en intensieve

die tal van constructieve en uitvoeringstechnische voordelen biedt.

samenwerking met onze leveranciers kunnen wij u voorzien van het

Deze kwalitatief hoogwaardige schoorsteen combineert een aluminium

advies dat nodig is om de best passende keuze te maken.

casco met een buitenkant van kunsthars gebonden steenstrips, wat
oogt als traditioneel metselwerk. Door de lichtgewicht uitvoering is de

De kwalitatief hoogwaardige systeemdaken worden in samenspraak

schoorsteen geschikt voor diverse daktypes. Voor het plaatsen zijn geen

met uw constructeur bepaald. De basis bestaat uit sporenelementen

extra bouwkundige voorzieningen of ondersteuningen nodig.

gevuld met isolatie met hoge Rd-waarde met een voetbalk in ankers en
een dragend knieschot. Eventuele extra benodigde onderconstructies als

Naast bovengenoemde schoorstenen kunnen wij u ook lichtgewicht

gelamineerde liggers en staalconstructies zijn tevens leverbaar.

schoorstenen leveren die uitgevoerd worden met gezaagde steenstrips.
Hierbij levert u de benodigde stenen aan die voor u gezaagd en
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Onze systeemdaken kunnen toegepast worden op enkele woningen

aangebracht worden. Naast deze uitvoeringen kunnen ook gestucte

maar ook op seriematige woningbouw. Wij kunnen indien gewenst ook

uitvoeringen gekozen worden. In de schoorstenen kunnen desgewenst

de montage verzorgen.

sparingen aangebracht worden voor de verschillende doorvoeren.
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RAAB KARCHER SPECIALISTEN
SPECIALISTEN
De prefab afdeling van Raab Karcher is bemand met een
uitgebreid team van specialisten. Dankzij hun vakkennis
kunnen zij uw plannen analyseren en de juiste prefab
oplossing samen met u bepalen. U kunt voor alle bouwdelen
bij ons terecht, wat de onderlinge afstemming uiteraard een
stuk eenvoudiger maakt. Hoe eerder u ons contacteert hoe
eerder wij mee kunnen denken in de meest economische en
praktische oplossing voor uw project.
Nadat wij uw project besproken hebben nemen wij u mee
naar onze prefab showroom. Na dit bezoek heeft u een
duidelijk beeld over de materialen en wat Raab Karcher voor
u kan betekenen.

VOORDELEN VAN PREFAB BOUWEN
■■

Door de snelheid minder weersafhankelijk en sneller resultaat

■■

Minder werkuren dus minder kosten

■■

Minder weersafhankelijk waardoor minder verlet

■■

Doordat er vooraf actief wordt nagedacht tijdens de werkvoorbereiding,
zijn er minder faalkosten op de bouwplaats

■■

Minder afval en bouwmaterialen op de bouwplaats

■■

Productie onder geconditioneerde omstandigheden waardoor een hoge 		
kwaliteit en afwerkingsniveau gewaarborgd kan worden

■■

Ook traditionele bouw is mogelijk met prefab, er kan aan de individuele 		
wensen worden voldaan
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LEANWORKS
DE HANDEN IN ÉÉN, SLIMME BOUWLOGISTIEK
In de bouw draait alles om efficiency. Daarom beschikt Raab Karcher
over een zeer efficiënt en goed geolied logistiek apparaat. Een
gekwalificeerd en professioneel team planners en transporteurs staat
voor u klaar.
Wij verzorgen het volledige logistieke proces van A t/m Z en beheren
de planning zodat er geen onverwachte vertragingen oplopen.
Of uw project midden in de binnenstad is of landelijk gelegen. Wij
leveren de prefab materialen op tijd en op de juiste plek onafhankelijk
van de plaats van uw project.
Van onze expertise naar uw specialisme!
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HÉT DUURZAAMHEIDSLABEL VOOR
UW PREFAB BOUWMATERIALEN
Duurzaam bouwen is tegenwoordig de norm. Maar hoe weet u welke
materialen daadwerkelijk duurzaam zijn? En hoe kiest u de materialen die
daarbij óók een positief effect hebben op het comfort en de beleving van de
eindgebruiker, uw klant? Het Greenworkslabel geeft het inzicht.
De prefab specialisten van Raab Karcher zien er op toe dat de
prefab producten zoveel mogelijk van duurzaam materialen worden
geprefabriceerd. Deze producten komen uit het Greenworks assortiment.
Duidelijk herkenbaar aan het Greenworkslabel.
EÉN SCORE, DIRECT INZICHT
Elk Greenworks-product beschikt over een productinformatieblad waarop
staat welke duurzame kenmerken het product heeft. Zoals informatie over
grondstoffen, de productie, de toepassing en de verpakking. Ook vermeldt
het aan welke labels, certificaten en keurmerken (FSC®, PEFC™, DuboKeur,
Cradle to Cradle) het product voldoet.
Op aanvraag kunt u van uw prefab specialist de Greenworks
productinformatiebladen krijgen van de duurzame producten die verwerkt
zijn in uw prefab bouwdelen.
Kortom, Raab Karcher is er klaar voor om u verder op weg te helpen met
duurzaam bouwen, om zo ook onze steen bij te dragen aan een gezonde
leef- en werkomgeving!
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REFERENTIES
20 APPARTEMENTEN, VRIEZENVEEN
Hoofd draag constructie in prefab elementen.

53 WONINGEN, GRONINGEN
Prefab casco bouw.

55 WONINGEN, AMERSFOORT
Prefab daken en dakkapellen.

38 APPARTEMENTEN, AMERSFOORT
Hoofd draag constructie in prefab
elementen.
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361 WONINGEN, VOORSCHOTEN
Prefab gebogen daken en
dakpannen.
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WENST U MEER INFORMATIE?
Raab Karcher Prefab
Email: info.prefab@raabkarcher.nl
www.raabkarcher.nl/prefab
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