Uitbouw
Samenwerken
Proces
Doen waar je goed in bent, samenwerken met
bouwpartners die dat ook zijn. Co-creatie van
specialisten is volgens Emergo de sleutel tot een
goed en efficiënt bouwproces. Meer werkplezier, een
optimale communicatie en afstemming in ontwerp
en uitvoering (ook virtueel via BIM) zorgen voor
een hoogwaardig eindresultaat met minder tot geen
faalkosten. Emergo kan desgewenst het hele proces
van ontwerp, fabricage, montage en afwerking
van de woonmodule voor zijn rekening nemen.
Eén aanspreekpunt, het hele proces in één hand,
inclusief just-in-time levering en montage. En dat
zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Kwaliteitsborging

Bouwkwaliteit is een samenspel van specificaties
en eigenschappen van producten en processen.
Emergo focust op afstemming en overleg met
klanten, bouwpartners en leveranciers, op
objectieve informatie en kwaliteitsborging. Als
prefabspecialist beschikt Emergo over het KOMOcertificaat Daksegmenten, het KOMO-certificaat
Houtskeletbouw en het KOMO-certificaat Montage
Prefab Daksegmenten. Daarmee is de kwaliteit van
eindproduct en productieproces geborgd.

In één dag geplaatst
Uitbouwen tot 4,5 x 10,0 meter
Altijd maatwerk
Groter series, maar ook enkelstuks
Inclusief fundering & installatiewerk
www.emergo.nl
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Uitbouw
Opties
Maatwerk
Alle mogelijke uitvoeringen
maximaal 4,5 m x 10,0 m

Vloerverwarming, zonwering,
daklichten, inbouwverlichting
binnenwanden & sanitair

Behangklaar afgewerkt

Maatwerk, snel en compleet
Gebruiksklare modules

Prefab uitbouw als optie

Emergo is gespecialiseerd in het fabriceren
en plaatsen van complete en gebruiksklare
uitbouwen. Wij doen meer dan het maken van
standaard uitbouwen. Met ons concept kan ook een
architectonische uitdaging gerealiseerd worden.
Wij leveren immers maatwerk. Zo kan een Emergo
uitbouw dienen voor:

Een veel gekozen optie voor nieuwbouw
koopwoningen is een uitbouw aan de achterzijde
van de woning. Met de Emergo uitbouw kan
een compleet afgewerkte uitbouw geplaatst worden
in één dag. Wij kunnen de fundering verzorgen, zodat
deze onafhankelijk is van de fundering van de woning.
Door in de conceptwoning al rekening te houden met
een eventuele uitbouw, is het mogelijk om ook na
oplevering eenvoudig dezelfde
uitbouw te plaatsen.

Uitbreiding van de woning
Kantoor aan huis
Het levensloopbestendig maken van een woning

Alles bij één partij

Maatwerk voor elke klant

Ontwerp, tekenwerk en werkvoorbereiding
Gevel-demontage en fundering
Montage en aansluiten uitbouw, incl. installatiewerk
Oplevering en service

Emergo levert aan de professionele aannemer,
maar ook aan de particuliere klant. Ons vertrekpunt
is maatwerk leveren aan de klant, zowel voor
serieproductie als ook voor enkelstuks.

Kozijn
Ontwerpvrijheid
Gevel
Vrijheid in gevelafwerking
metselwerkelementen,
sidings, plaatmateriaal, etc.

Minimaal overlast
Renovatie

Dag -1

Nieuwbouw

Dag 1

Fundering

Binnenwanden

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 2

Demontage gevel
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Module plaatsen

Dag 3

Afwerking

Oplevering

EMERGO KLEUREN
EMERGO
BALK
KLEUREN BALK

Gevelindeling naar wens

Keuze uit hout,
kunststof en aluminium

