
Daar kun je op bouwen!

https://buildingsupply.nl


Flexibele service A-Z dienstverlening Advies op maat Snelle levering

Bij Building Supply hebben 
we korte lijnen en heeft u één 
aanspreekpunt. Zo kunnen we 
u een flexibele service bieden.

Building Supply verzorgt 
levering, plaatsing en de 

afwerking van al uw prefab 
betonelementen.

Onze medewerkers staan klaar 
om u te adviseren over alle 

producten en diensten.

Wij zijn in staat uw producten 
snel te leveren waardoor 

u een snelle bouwtijd kunt 
realiseren.

Building Supply is uw leverancier voor kanaalplaatvloeren, geïsoleerde kanaalplaatvloeren, 
breedplaatvloeren, prefab betonwanden, casco woningen en raveelijzers. Daarnaast 
behoort plaatsen en monteren eveneens tot onze mogelijkheden. Building Supply levert 
zowel aan bedrijven als aan particulieren.

Met snelle en betrouwbare levering, korte lijnen en deskundig personeel denkt Building 
Supply mee met de klant en levert altijd just-in-time:
 Afspraak is afspraak; geen verschuivingen van levertijden
 Geen opslag van de platen op de bouwplaats, neemt geen onnodige ruimte in  
 beslag op de bouwplaats (just-in-time levering)
 Geen tijdverspilling door een geoliede planning 
 De mogelijkheid u te ontzorgen tijdens het bouwproces door alle prefab   
 producten te plaatsen met onze montageservice
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De geïsoleerde voorgespannen kanaalplaatvloer wordt zowel in de woning- als de utiliteitsbouw 
toegepast als begane grondvloer. De geïsoleerde kanaalplaatvloer is een vrijdragend vloersysteem, 
dat bestaat uit prefab vloerelementen met EPS-isolatieplaten aan de onderzijde. 

De geïsoleerde kanaalplaatvloer is vooral geschikt voor projecten waarbij grote overspanningen en/of 
hoge belastingen aan de orde zijn. De vereiste isolatiewaarde bepaalt de dikte van de isolatieplaten. 
Mogelijkheden zijn RC2,5 tot en met RC5,0. De geïsoleerde kanaalplaatvloer is door zijn kanalen 
een lichte vloerplaat en geschikt voor snelle montage. 

De voorgespannen kanaalplaatvloer van Building Supply is een vrijdragend vloersysteem dat door 
de ronde holle kanalen een relatief laag eigen gewicht heeft. De kanaalplaatvloer wordt zowel in de 
woning- als de utiliteitsbouw toegepast als begane grond-, verdiepings- en dakvloer.

De kanaalplaatvloer is vooral geschikt voor projecten waarbij grote overspanningen en/of hoge 
belastingen aan de orde zijn. Overspanning van een kanaalplaatvloer is tot 21m¹ en ze zijn snel te 
plaatsen, hebben geen onderstempeling nodig en zijn direct belastbaar.
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Breedplaatvloeren zijn verdiepingsvloeren voor de utiliteits- en 
woningbouw. De breedplaat is voorzien van doorlopende tralieliggers die, 
op het werk, worden verbonden met een constructief, meewerkende, 
gewapende betonlaag. 

Het toepassen van een breedplaatvloer biedt vele mogelijkheden 
als het gaat om vormvrijheid. Zo kan er per breedplaatvloer gekozen 
worden voor een beperkte vloerdikte en is het een ideale oplossing voor 
sparingen en leidingen in uw vloer en afwijkende vormen.

Tijdens de productie van de breedplaten kunnen er verschillende 
voorzieningen worden meegestort. De breedte, lengte en dikte van de 
plaat zijn variabel en afhankelijk van de belasting en de overspanning.  
Een grenzeloze verscheidenheid aan vormen met maximale 
maatnauwkeurigheid is ook van toepassing op onze breedplaatvloeren.

Holle wanden bestaan uit twee betonnen schillen die met elkaar verbonden zijn door koppelwapening 
(tralieliggers). Na de montage wordt de holle ruimte volgestort met beton. Beide delen van het 
holle wandelement wordt in een stalen kist gefabriceerd en is daarmee perfect glad en maatvast.

De productiemethode is dermate flexibel in maatvoering dat bijna elk architectonisch ontwerp 
in een ‘holle wand’ kan omgezet worden. Denk aan raamsparingen, leidingen, inbouwdozen en 
veelhoekige erkers. Ook de montage van de holle wand is eenvoudig te regelen via Building Supply. 
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Building Casco biedt, zoals de naam doet vermoeden, de 
mogelijkheid om een complete casco woning te leveren. 
De snelheid van prefab bouwen scheelt het u veel tijd. Met 
behulp van een strakke planning, Engineeringsservice en 
montage via onze montageservice, kan, afhankelijk van uw 
ontwerp, binnen een week het gehele casco al staan.
 
Wat levert Building Casco?
Als u een woning casco wil laten opleveren, betekent dit 
dat alleen de dragende constructies worden opgeleverd. 
Dit wordt ook wel ruwbouw genoemd. Bij Building Casco 
gaat het dan om de geïsoleerde kanaalplaatvloer, wanden, 
ongeïsoleerde kanaalplaatvloer of breedplaatvloer.

Een massieve wand is een geprefabriceerde wand uit gewapend 
beton. Deze wandelementen van massief beton worden zowel 
voor de laag- als hoogbouw in bijna elke gewenste afmeting 
geleverd. Deze wand kan als (niet)dragende wand, stabiliteitswand, 
buitenwand of scheidingswand gebruikt worden. De massieve 
wand kan ook gebruikt worden als binnenspouwblad, waarbij 
de wand voorzien kan worden van spouwankers.  

In de massieve betonwand kunnen diverse voorzieningen vooraf 
ingestort worden, zoals raamsparingen, verankeringen, oplegnokken 
of andere voorzieningen. Daarnaast kunnen installatietechnische 
voorzieningen zoals wandcontactdozen worden ingestort.  

Building Supply levert een complete serie aan wanddikten, afgestemd 
op elke toepassing. 

Bij het maken van een trapgat heeft u een 
raveelijzer nodig. Building Supply kan ook losse 
raveelijzers leveren, ook als u de vloer niet bij ons 
inkoopt. Er zijn diverse afmetingen mogelijk.

Building Supply heeft eigen engineers in 
huis voor BIM tekenen. In het model worden 
wanden, kanaal- en breedplaatvloeren op elkaar 
afgestemd, compleet met sparingen, 
elektra- en instortvoorzieningen. 
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In het centrum van Vollenhove de kanaalplaatvloer geleverd 

en gelegd voor een winkelpand. Het pand heeft veel schuine 

wanden en dus zijn een groot deel van de kanaalplaten al in de 

fabriek schuin op maat afgezaagd. 

“Prima bedrijf, goede communicatie, 
goede samenwerking met de leg service. 
Strakke vloeren!!!”

Voor de nieuwbouw van twee woningen heeft Building Supply 

voor de begane grond en verdiepingen kanaalplaatvloeren 

geleverd. Het dak zou ook van kanaalplaat gemaakt worden, 

maar op het laatste moment werd dit toch een breedplaatvloer. 

De Klussenier - Sint Jansklooster

“Direct contact, snel reactie, snelle 
levertijd. Dat is prettig samenwerken!”De Jong Groep - Schelluinen

Wout Hansman:

Peter de Jong:

Voor een particuliere zelfbouwer in Dorst hebben we de 

kanaalplaatvloeren  geleverd.  

“Direct en snel contact, vaak ook dezelfde 
dag nog een reactie. Levertijden perfect 
nagekomen. Echte aanrader, fijne 
samenwerking.”

Mark Oosterhout:

Mark Oosterhout - Dorst

Bij EVA Optics zijn breedplaatvloeren geleverd en 

gemonteerd voor een nieuw bedrijfspand. Building Supply   

heeft ook tijdelijke onderstempeling geplaatst.

‘Het communiceert lekker makkelijk en 
prima samenwerking.’

Jan van Loon:

EVA optics - Zwartsluis

“De communicatie verloopt goed, de jongens weten 
waar ze het over hebben en kunnen van goed advies 
voorzien. Flexibel met uiteindelijke leveringen. Een 

zeer goed bedrijf om zaken mee te doen”

Tjeerd van Beusekom:

Voor een particuliere zelfbouwer zijn blokjes cellenbeton in 

de breedplaatvloer meegestort. Hierdoor kunnen eenvoudig 

gaten geboord worden voor bijvoorbeeld inbouwspotjes. 

“Prettig contact en snelle reacties op vragen en 
opmerkingen.”

Tony Geluk

Voor een particulire woning in Ermelo heeft  

Building Supply de geïsoleerde kanaalplaatvloer  

en de ongeïsoleerde kanaalplaatvloer geleverd.

Geluk & van Hoof - Waalwijk

Van Beusekom - Hulshorst
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Naast het leveren van prefab betonproducten kan Building Supply ook de plaatsing verzorgen van uw bestelde 
prefab producten met onze montageservice. Deze service heeft meerdere voordelen:
 Geen eigen personeel nodig, alles wordt voor u geregeld;
 Eén aanspreekpunt;
 Snelle uitvoeringstijd;
 Montage direct vanaf de vrachtwagen (just-in-time levering);
 Geen opslag van platen op de bouwplaats;
 Naden afstorten;
 Inclusief de huur van een kraan.
 

Onze mensen staan voor het leveren van kwaliteit en hebben een hands-on mentaliteit. We plaatsen 
breedplaatvloeren, kanaalplaatvloeren, geïsoleerde kanaalplaatvloeren, prefab betonwanden. Hierdoor kunnen 
we ook volledige casco’s voor u bouwen.
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