
SAINT-GOBAIN SOLUTIONS

WIJ BOUWEN VOOR
U BOUWT DOOR

PREFAB
MAATWERK
OPLOSSINGEN



01
WIJ ADVISEREN

U KUNT REKENEN OP EFFICIENCY

Wij adviseren welke vorm van prefab binnenafbouw het beste bij uw project past.  
Zo hebben we de Afbouwpakketten®: slimme werkpakketten waarbij we de beplating in 
pakketten per ruimte aanleveren, geheel op maat én op de juiste werkvolgorde.

•  Een lichte binnenafbouw met veel comfort en stootvaste wanden

•  Aantoonbaar minder afval, minder faalkosten en een strakke  
bouwplanning met een hoge kwaliteit

•  Advies voor een gespecialiseerd afbouwbedrijf uit ons netwerk  
van Gyproc Professionals, passend bij uw project



02
WIJ DOEN HET VOORWERK

U VOORKOMT FAALKOSTEN

Saint-Gobain Gyproc adviseert de juiste wand- en/of plafondsystemen om de gewenste prestaties  
te behalen. Wij nemen het BIM-tekenwerk over. Per ruimte delen we de wanden en plafonds  
efficiënt op in gipsplaten, bepalen de werkvolgorde, laten u vervolgens de tekeningen controleren  
en in overleg (met uw bouwteam en afbouwer) definitief vaststellen.

•  Een lichte binnenafbouw met veel comfort en stootvaste wanden

•  Aantoonbaar minder afval, minder faalkosten en een strakke  
bouwplanning met een hoge kwaliteit

•  Advies voor een gespecialiseerd afbouwbedrijf uit ons netwerk  
van Gyproc Professionals, passend bij uw project

•  We werken vanuit één BIM-bronbestand, waardoor alle partijen  
met dezelfde data werken en alle wand- en plafondsystemen  
zijn opgenomen

• Hoge kwaliteit met een maatvaste uitvoering wordt gewaarborgd



03

U SNIJDT IN HET BOUWAFVAL

WIJ SNIJDEN DE PLATEN

Op basis van de tekeningen sturen we in onze gipsbeplatingenfabriek direct onze geavanceerde 
zaagmachines aan. Dat doen we efficiënt waarbij we afval zo veel mogelijk beperken. De platen 
kunnen we tevens direct voorzien van sparingen voor installaties.

• Geen afval op de bouwplaats

• Besparing afvoerkosten

• Bouwplaats blijft schoon en stofvrij

• Het afval wordt direct in onze fabriek gerecycled



04
WIJ ORDENEN DE PLATEN

U ORDENT HET WERKPROCES

Wij sorteren de platen op de juiste werkvolgorde en maken per ruimte één pakket.

•  Door slim samenwerken met uw onderaannemers kunt u uw project 
binnen planning afronden, zonder onverwachte vertragingen



05

U BEHOUDT UW WERKRUIMTE

WIJ LEVEREN DE  
PAKKETTEN PER RUIMTE

Wij zorgen voor een just-in-time levering op de bouwplaats. Voor het transport leveren 
wij de gipsplaten als weerbestendige pakketten. Daarna kunnen de pakketten (tijdens de 
ruwbouwfase) worden neergezet in de ruimte(s) waar de platen ook worden gemonteerd.  

• Overzichtelijke bouwplaats

•  Veiliger en efficiënter werken door minder logistieke bewegingen 
op de bouwplaats

• Platen direct te plaatsen op de plek waar ze worden verwerkt



06
WIJ LEVEREN HET MONTAGEPLAN 

U LEVERT VOLGENS PLANNING

Wij maken een gedetailleerd montageplan met daarin exact weergeven welke plaat waar moet.

• Schone werkplek voor u en uw onderaannemers

• U blijft binnen planning dankzij de goede werkvoorbereiding



Changing world
Changing solutions

De wereld verandert in hoog tempo, ook de bouw. We ontwikkelen  

andere ideeën op het gebied van welzijn en duurzaamheid die het  

fundament vormen van de wereld van morgen. Dit brengt nieuwe  

uitdagingen met zich mee die vragen om nieuwe oplossingen.  

Saint-Gobain Solutions is het antwoord op de vragen van de toekomst.

Onze oplossingen dragen bij aan een comfortabele en duurzame  

leefomgeving. Wij streven ernaar de bouwpartner van morgen te zijn  

voor onze klanten.

Met onze INTERIOR SOLUTIONS zijn we de specialist voor een efficiënte 

en duurzame binnenafbouw. Dit doen we met op maat gemaakte  

producten en systemen. Oplossingen die niet alleen een fantastisch  

resultaat bieden, maar ook een grote impact hebben op de efficiëntie  

van het bouwproces.



Wij bouwen voor
U bouwt door

Beplatingen op maat, op werkvolgorde 

per ruimte geleverd

Als aannemer wilt u vooral dóór bouwen. Maar tegenwoordig komen daar steeds meer 
uitdagingen bij kijken. Zaken als personeelstekort, Arbo, verhoogde eisen met betrekking 
tot kwalitatief en duurzaam bouwen én toenemende logistieke uitdagingen zijn allemaal 
van grote invloed op uw bedrijfsvoering. 

Om u daarbij te helpen introduceert Saint-Gobain Solutions Afbouwpakketten®: prefab  
op maat gemaakte werkpakketten die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied  
van duurzaamheid en comfort. Afbouwpakketten® bestaan uit beplating op maat, op 
werkvolgorde per ruimte geleverd voor maximaal rendement en productiviteit.  
Ofwel: wij bouwen voor, u bouwt door.

• Wij doen het voorwerk.  
Wij advise ren, samen met uw  
partner in afbouw, in prestaties  
en wandsystemen en engineeren  
het project in BIM.

• Door samen te werken in één BIM 
omgeving krijg u maatvaste wanden 
en voorkomt u onnodige faalkosten.

• Wij snijden alle platen geautomati-
seerd op maat en recyclen direct het 
restmateriaal. U snijdt hiermee in het 
bouwafval en houdt de bouwplaats 
schoon en vrij van stof.

• Wij ordenen de platen vervolgens in pakketten  
per ruimte en op werkvolgorde. U ordent hiermee 
het werkproces en vereenvoudigt de samenwerking 
met onderaannemers.

• Wij leveren op de bouwplaats en u verplaatst de 
Afbouwpakketten® naar de juiste ruimte. Voor u 
betekent dit minder logistieke bewegingen en over-
zicht op de bouwplaats, zelfs al tijdens de ruwbouw. 
Hiermee werkt u veilig en behoudt u de werkruimte.

• Wij leveren een efficiënt montageplan bij elk 
Afbouwpakket® zodat u en uw partner in afbouw 
volgens plan opleveren en faalkosten en vertraging 
worden uitgesloten.



FUTUROWALL 

Lichtgewicht prefab binnenwand

FUTUROWALL is een compleet prefab binnenwandsysteem dat zeer eenvoudig kan 
worden geïntegreerd in (prefab) een- en meergezinswoningen. De binnenwand engineeren 
we volledig in BIM waardoor we faalkosten beperken en de productiviteit op de bouwplaats 
verhogen. De  FUTUROWALL kenmerkt zich door gemak en leefcomfort voor bewoners. 
Dankzij HABITO® is de prefab binnenwand extreem robuust, stootbestendig, geluids-
isolerend en kent geen scheurvorming.

Voordelen van FUTUROWALL

• Productieverhogend vanwege efficiënte verwerking en strakke werkvoorbereiding

• Minder logistieke bewegingen nodig

• Duurzaam: geen afval en stofvrij 

• Licht en droog bouwen

• Kwalitatief hoogwaardig

Meer weten over de FUTUROWALL? Neem dan contact op met Geert Jan Sellies of
kijk op www.saint-gobain-solutions.nl



Team

Geert Jan Sellies

Key Accountmanager industrie & prefab. Als het gaat om afbouw is 

Geert Jan hét aanspreekpunt voor u als aannemer of ontwikkelaar om 

bouwprojecten efficiënt te laten verlopen.

E-mail: geertjan.sellies@saint-gobain.com   

Mobiel: 06 22 37 42 95

Brigit Croonen

Technical Project Manager interior. Brigit adviseert aannemers, 

ontwikkelaars en prefab bedrijven bij hun (technische) binnenafbouw 

uitdagingen en projecten.

Mazlum Django

BIM Engineer. Mazlum geeft vorm aan de werkvoorbereiding 

en engineeren van de prefab afbouwoplossingen binnen het 

project bouwteam.



Saint-Gobain Solutions

Stuartweg 1b, 4131 NH Vianen
Postbus 96, 4130 EB Vianen

Telefoon 0347 358 404
info@saint-gobain-solutions.nl
www.saint-gobain-solutions.nl


