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Architecturaal openen er zich nieuwe perspectieven omdat een erg gedetailleerde afwerking
mogelijk is.

Prefab badkamers
voor hoogste
kwaliteit
Op kwalitatief vlak
kunnen traditioneel
uitgevoerde badkamers
niet tippen aan hun prefab
tegenhangers. Zelfs niet
wanneer ze door de
beste vakmensen worden
afgewerkt. Precies om deze
reden introduceerde
hoofdaannemer Vanhout
in de tweede fase van
MENOS het concept van
prefab badkamers. Om tot
een goed resultaat te
komen, waren wel enige
flexibiliteit en aanpassingsvermogen van alle
betrokken partijen nodig.
Maar de uiteindelijke
balans blijkt voor iedereen
toch positief uit te vallen.
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De grootste aanpassing is dat het hele bouwtraject tot in de puntjes moet worden uitgewerkt en voorbereid.
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De cellen werden volledig afgewerkt op de werf
geleverd.
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