VANDAAG SLIMMER
MAAKT MORGEN
MOOIER

ONZE PRODUCTEN

ALS JE DOET WAT
JE ALTIJD DEED
KRIJG JE WAT JE
ALTIJD KREEG
HOKJESDENKEN
Als samenleving hebben we van ‘bouwen’

Vernieuwen valt en staat met een gezonde dosis eigenwijsheid.

iets heel moeilijks gemaakt. Elk onder-

Dat is niet de weg van de minste weerstand, maar wel de weg naar boven.

deel in het bouwproces staat op zichzelf.

Wij zoeken de grenzen op, om samen met jou de lat hoger te leggen.

We werken in hokjes naast elkaar en dus
éigenlijk langs elkaar heen. Wat als we
een bouwproces – vanaf de bodem af –

Of het nou kozijnen, HSB-elementen, BIM-ontwerpen of gevelwanden zijn.
Of jij nou aannemer, woningcorporatie, adviseur of architect bent.

opnieuw zouden uitvinden?

Ons timmermansoog voor processen in de bouw levert – vanuit de basis –
doordachte oplossingen op. Misschien wel de beste. Dat zal de tijd
uitwijzen. Ondertussen blijven wij vindingrijk, met onze handen uit
de mouwen.

UITVINDERS IN DE TIMMERINDUSTRIE

Project: MST te Enschede
Fotograaf: Medisch Spectrum Twente
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WAT WE DOEN

UITVINDEN DOE
JE MET JE HOOFD
EN JE HANDEN
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SNEL ENERGIEZUINIG,
ALLE KEUZE

BOUWEN VOOR
HET PLEZIER

VOLGENS PLAN,
VOLGENS BIM

Waar we ook wonen of werken… de
omgeving bepaalt hoe we ons voelen.
Slim bouwen draait dan ook om het
verbeteren van een leefomgeving.
In alle opzichten: van technische tot
Project: Zijdebalen te Utrecht
Fotografie: Maartje Brand

Project: Nautique te Amsterdam

maatschappelijke wensen pakken we
dat allemaal in één keer goed aan, dan
hebben we daar élke dag plezier van.

WEBO maakt kozijnen voor de woningbouw en

• Oók in BIM

HSB-elementen leveren we in alle vormen.

utiliteitsbouw. We pakken daarbij álles op. Van

We werken de kozijnen uit volgens bestek, maar

De snellere bouwtijd gaat gepaard met een reductie

engineering tot aan productie maar ook wat daar-

pakken die net zo goed op via BIM. Dit maakt

van onnauwkeurigheden. Dat is te danken aan de

tussen zit. Nog altijd beheersen we het vakwerk dat

onderlinge communicatie nog praktischer.

aanpak via BIM, die echt naadloos alle processen op

komt kijken bij het maken van houten kozijnen.

• Hoge isolatiewaarde

elkaar aansluit. De hoge mate van industrialisatie

Anders dan vroeger is onze aanpak nu vooral

Een goed kozijn gooit niet alleen hoge ogen,

biedt zeer veel opties voor deze binnenspouw-

industriëler. Je ziet het terug in:

maar scoort ook een hoge isolatiewaarde.

bladen. Aan de binnen- en buitenkant ben je

• Glas en aflak naar wens

vrij in je keuze. Het lichte bouwsysteem vraagt

Als die vraag er is, leveren we houten kozijnen

weinig

We weten hoe allerlei soorten hout het beste tot

inclusief het glas. Ook verzorgen we op aanvraag

vast en heeft een zeer hoge isolatiewaarde.

hun recht komen. Zo ook Accoya®-hout.

in dezelfde slag de aflak.

• Vele mooie houtsoorten
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van

een

fundering,

is

áltijd

maat-
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MAXIMAAL COMFORT,
MINIMALE OVERLAST

Project: NoM woning te Zoetermeer
Fotografie: Frank Hanswijk

Steigerloos® Bouwen klinkt misschien als onmogelijk,

detailleringen, creëren we een luchtdicht pand.

maar wij doen het gewoon! Dankzij een compleet

Een nieuwe gevel staat in een mum van tijd als

gevelsysteem is een bouwproces nauwelijks nog

een huis!

afhankelijk van weersomstandigheden. Het is ons
daarbij om het even of het om nieuwbouw gaat of

De elementen van Steigerloos® Bouwen kun je

renovatie. Wij engineeren, produceren en monteren

van verschillende soorten afwerkingen voorzien.

het allemaal. Als een gebouw een complete

Minerale gevelstenen, stucwerk… eigenlijk alle

transformatie ondergaat, krijgt het een nieuwe

denkbare gevelafwerkingen zijn een optie. Voor

thermische schil. Dankzij de duurzame hoog-

hoekstenen, speciale steenformaten en allerlei

waardige isolatie en doordachte beproefde

structuren geldt dit net zo.
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Project: Presikhaaf te Arnhem
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GRENSVERLEGGEND
MEEDENKEN
EN BOUWEN
GOED VOORBEELD
DOET VOLGEN
Een

verandering

in

bouwprocessen

ontstaat pas als je buiten de lijntjes durft
te kleuren. Daarom is het zo belangrijk

Fotografie: Scagliola Brakkee / © Neutelings Riedijk Architecten

om uitdagende opdrachten aan te pakken.
Dan is er de noodzaak om te innoveren.
Wat het oplevert? Een voorbeeld dat
anderen in de branche weer kan inspireren.
met de bouwende partij zetten wij alles op alles om
van een mooi plaatje naar een écht pand te gaan.

UITEENLOPENDE COMBINATIES

Project: Stadhuiskwartier te Deventer
Fotografie: Scagliola Brakkee / © Neutelings Riedijk Architecten
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WEBO levert graag projecten op maat. Daar kunnen

Creativiteit komt eveneens om de hoek kijken.

we onze uitvindersmentaliteit goed in kwijt.

We verkennen nog weleens mogelijkheden buiten

Ingewikkelde constructies, de wens van verschillende

de kaders, om vakkundig en doordacht in te spelen

houtsoorten… daar zien we een uitdaging in die

op bouwtechnische vraagstukken. Denk aan houten

we met twee handen aangrijpen. Maar niet alleen

kozijnen in combinatie met andere materialen. Of

onze handen gaan aan de slag, onze bovenkamers

de technische realisatie van een lastige gevelvulling.

doen ook mee. We denken verder in de realisatie

Projecten met een flinke moeilijkheidsgraad zijn

van de gehele gevel. Een architect wil immers

voor WEBO juweeltjes, die we graag samen met de

dat de realisatie het ontwerp eer aan doet. Samen

architect en bouwer laten schitteren.
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CERTIFICERINGEN & KWALITEIT

VANUIT DE BASIS OP
Z’N BEST BEGINNEN
GRONDSTOF
Het is geen geheim dat WEBO graag met hout

oogsten en geld verdienen mét behoud van het

werkt. In onze projecten kom je allerlei houtsoorten

bos. Een goed beheerd bos loopt minder risico

tegen, waar we onze kennis en vakmanschap op

om gekapt te worden voor andere doeleinden,

los lieten. Hout is simpelweg een prachtige grond-

zoals het aanleggen van palmolie- of sojaplantages

stof om te verwerken. Het heeft van nature een

en mijnbouw.

mooi en warm karakter. Maar het is ook veelzijdig
en rijk aan voordelen:

KOMO EN ISO

• Duurzaam

als WEBO zien dat de kwaliteit van de producten

• Herbruikbaar

gegarandeerd is. Processen zijn optimaal ingericht

• Biologisch afbreekbaar

en werken efficiënt. De gedachte ‘het kan altijd

• C02 vast

beter’ past goed bij deze methodes. Dankzij door-

• Veilig

dacht onderzoek, engineering en kennis maken

• Brandwerend

we het mogelijk om unieke projecten te leveren

• Isolerend

mét een KOMO-certiicaat. Zoals bijvoorbeeld het

• Sterk

Stadhuiskwartier in Deventer.

FSC EN PEFC

GARANTIE

WEBO is FSC- en PEFC-gecertiiceerd. Deze zoge-

Uiteraard leveren wij onze producten met 6 of 10

noemde CoC-certiiceringen (Chain of Custody)

jaar garantie.

Aan de hand van deze certificeringen laten we

TOPKWALITEIT
BINNEN 15
WERKDAGEN

Project: Nijrees te Almelo

WAAROM KIES-JE-KOZIJN
+ kant-en-klaar en toch op maat

hout gebruiken. FSC (Forest Stewardship Council)

+ snel een offerte

en PEFC (Programme for the Endorsement of

+ één aanspreekpunt

Op zoek naar een kant-en-klaar kozijn dat toch

de kwaliteit? Die is al getest en bewezen! We

op maat is? Dan is Kies-Je-Kozijn dé uitkomst.

leveren onze kozijnen altijd af als compleet

De engineering is al gedaan en we zorgen ervoor

product. Of het nou een grote bestelling is, een

dat er één aanspreekpunt is. Dat bij elkaar opge-

enkele serie of één enkel kozijn… er is altijd direct

teld maakt een razendsnelle prijsopgave mogelijk.

voordeel en wij regelen daarbij alles tot in de

Alle wensen worden in één keer beantwoord. En

puntjes.
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helpen ons aan te tonen dat we verantwoord

LAAT ENGINEERS
RECYCLEN!

Forest Certiication) zijn internationale non-proit
organisaties die aan geen enkele overheid zijn

We bouwen nog zoals we dat 100 jaar

gebonden. De certiicaten staan ervoor dat bossen

geleden deden. Elk bouwproject wordt

dankzij verantwoord bosbeheer behouden blijven.

opnieuw geëngineerd. Dat is misschien

Met verantwoord bosbeheer doelen wij op

wel heel veel werk voor niets. Want als

bescherming van het leefgebied van planten en

je één keer iets engineert… waarom zou

dieren en respect voor de rechten van de lokale

je dat dan niet vaker kunnen toepassen?

bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout

CERTIFICERINGEN & KWALITEIT / 13

WIJ HOUDEN VAN HOUT

HET SLIMME
VAN HOUT
DE BELEVING VAN HET PRODUCT
Wij werken graag met hout. En dat is niet zomaar.
Als grondstof in projecten biedt het grote voordelen.
Hout is sterk, flexibel en bovenal duurzaam. Het
draagt bij aan hoge isolatiewaarden. Onze kozijnen
en HSB-elementen voldoen aan alle vereisten en
zijn voorzien van het PEFC- of FSC-keurmerk.
Los daarvan oogt hout ook simpelweg mooier. Er
zijn met hout spectaculaire aanzichten mogelijk
waardoor de esthetiek echt van een gebouw af
straalt. Een mooi product in alle opzichten dus.
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WAAROM WEBO?

UITVINDERS IN DE
TIMMERINDUSTRIE
WEBO is niet het succes van één man of vrouw.
Het zit ‘m in de vindingrijkheid van al onze collega’s.
We zien onszelf graag als een collectief van

WAT DOEN WE?
Bouwoplossingen op basis van hout, die
waardevol zijn voor de leefomgeving.

eigenzinnige, harde werkers. Een groep vakmensen
met een gezamenlijke drive. Samen creëren we
meerwaarde voor alle partijen. Van aannemer tot
eindgebruiker. En dat doen we altijd door uit te

waar nodig.

vinden wat er beter kan.
Van oudsher is WEBO een timmerfabriek.
Anno

nu

reiken

onze

HOE DOEN WE DAT?
Heruitvinden van processen in de bouw,

bedrijfsactiviteiten

ver buiten dat begrip. We fabriceren houten

WAAROM DOEN WE DAT?
Wij geloven dat als je beter bouwt,
je beter leeft .

kozijnen, HSB-elementen en introduceerden
het Steigerloos® Bouwen. Daarnaast houden we
ons ook bezig met het ontwikkelen en uitvoeren
van innoverende bouwconcepten. We bevinden
ons zodoende in het gehele traject van engineering
tot aan aflevering op de bouw.
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2
1

1

Bimmen doe je met elkaar. Onze engineers kijken en denken

3

Volautomatische productie en assemblage:

met jouw oplossing mee. Ook delen we onze bibliotheek.

onze machines en processen produceren

Inzicht en kennis ligt voor het grijpen dus. Met het IFC-model

direct vanuit het BIM-model. Het nauwkeurige

bouwen we virtueel. Maar we gebruiken de gegevens ook in

resultaat is er in een handomdraai. Grote

onze processen. De bestanden lezen we één-op-één in via

en kleine orders fabriceren we zo in een

een ERP-systeem. Van offerte tot aflevering, van inkomende

minimale tijd.

goederen tot af te leveren producten: virtueel bouwen

Industrieel bouwen begint met virtueel

wordt industrieel bouwen.

bouwen, oftewel ‘bimmen’. Virtueel
samenwerken, feedback geven en doorontwikkelen. Wij zorgen ervoor dat onze
producten in jouw model komen te staan.
Staat het virtueel als een huis? Dan gaan
we daarna ‘in het echt’ aan de slag.

2
3

ZO DOEN WE HET

VAN VIRTUEEL
NAAR INDUSTRIEEL
BOUWEN
BIM staat voor Building Information Model.

Werken met BIM past in onze ilosoie van vinding-

Het stroomlijnt processen tot één uniforme

rijke vernieuwingen en slimmere processen. Het

informatiestroom door de hele bouwkolom.

maakt onderlinge communicatie eenvoudiger,

Ook WEBO werkt volgens BIM. Inmiddels al

nauwkeuriger en duidelijker. BIM is voor ons het

sinds 2009. We hebben jarenlange ervaring met

gehele model van gebouw tot omgeving. Wat

het realiseren van grote en kleine projecten

onze voorwaarde is voor een succesvolle toe-

in BIM. Tel daar onze innovaties en continue

passing? Communicatie die over en weer uitgaat

scholing bij op en je zult begrijpen waarom wij

van kennis en vertrouwen.

4

er onze hand niet voor omdraaien. Het Stadhuiskwartier Deventer is daar een mooi voorbeeld van.

Wij werken graag met BIM. Benieuwd wat het
voor jouw bouwtechnische vraagstukken kan
betekenen? Neem contact met ons op en we
werken het samen uit.

4

Bestelde producten bezorgen wij zo snel
mogelijk op de bouwplaats. Naar wens
plaatsen wij het voor je. Of je neemt zelf
de touwtjes in handen.
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