I N N O V AT I E V O O R D E H O U T- E N B O U W I N D U S T R I E

Plan Dalemburgh te Gorinchem.

Unieke eigenschappen
Rondspant.nl ontwikkelde speciaal voor de hout- en bouwindustrie een nieuw productieproces voor het
maken van gebogen dakspanten. Het resultaat van dit proces levert een spant, dat veel voordelen kent
ten opzichte van de traditionele gelamineerde spanten.

MAATVASTHEID - FlExIBEl IN MAATVOERINg - ONTWERpVRIjHEID - KlEINE EN
zEER gROTE SERIES - CONCURREREND IN pRIjS - SNEl lEVERBAAR.

projecten
Met de producten van Rondspant.nl zijn inmiddels diverse bijzondere projecten gerealiseerd. Van levensloopbestendige sociale huurwoningen tot zeer luxueuze villa's en van individuele woningen tot grote
projectmatige series. Voor meer informatie, kijk op www.rondspant.nl

Plan Dalemburgh, 36 luxe 2/1 kap en
vrijstaande woningen in jaren '30-stijl
te Gorinchem.

Plan Brederode, diverse zeer luxe villa's
te Bloemendaal.

product
Als basismateriaal wordt een hoogwaardige constructiemultiplex
gebruikt. Door middel van een slimme, unieke vingerlas, kunnen
cnc- gefreesde multiplex- segmenten aan elkaar worden
gezet. De vingerlas wordt gezet in
de daarvoor ontwikkelde
lijmstraat.

Maatwerk
Door het gebruik van moderne CAD-programma’s en bijbehorende cnc-apparatuur kunnen wij u ondersteunen in het maken
van complexe houtconstructies. Graag denken wij met u mee
op welke wijze de juiste productiemethode kan worden gevonden. Het volledig uitwerken
van ronde kappen met hoek en kilkepers is hier een mooi voorbeeld van.

Werkwijze
Op de tekenkamer verwerken wij uw aangeleverde CAD-tekeningen en met behulp van
onze moderne software worden de spantsegmenten optimaal in het plaatmateriaal
ingedeeld. Op basis van deze indeling kunnen wij u een passende offerte aanbieden.
Bij opdracht worden de laatste details besproken zodat uw order van productie tot
levering naar tevredenheid kan worden verwerkt. Voor de hout- en bouwindustrie
zijn wij flexibel inzetbaar. Voor kleine en grote series staan wij voor u klaar.

Plan ‘t Hof van Saendelft, 99 huurwoningen
en 121 koopwoningen in Amsterdamse
School-stijl te Assendelft.

Plan Buitenweg, 16 levensloopbestendige
huurwoningen te Axel

Het product is getest door SHR te Wageningen. Het testrapport met
bijbehorende sterkteberekeningen kunt via de mail opvragen.

Het productieproces is beschermd. (octrooi nr. N2014940 RVO).

Contact
Rondspant.nl
Op de Tuinen 2, 9101 WX Dokkum
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www.rondspant.nl

Rondspant.nl is een onderdeel van TechnoTrain BV
“de toeleverancier voor de hout- en bouwindustrie”

