‘Robuusteiken heeft
bevlogen vaklui die er
200% voor gaan’

Milieuvriendelijke isolatie
Robuusteiken werkt met houtwol en vlaswol voor de isolatie.
Natuurlijke bouwisolatie is optimaal temperatuur- en vochtregulerend.
Omdat het van natuurlijke vezels is gemaakt die hun vocht- en
temperatuur-regulerende eigenschappen ook als isolatie behouden.
Niets gaat verloren
In onze webshop (www.robuusteiken.nl/webshop) vindt u onze
exclusieve producten, die bij een eikenhouten inrichting passen.
Deze producten zijn gemaakt uit hout dat tijdens het productieproces
overblijft. Wij doen dit vanuit MVO-overweging om het resterende hout
een nieuw leven te geven.

‘Rustiek én modern is
samen met Robuusteiken
uitstekend te bereiken’

Maak kennis
met ecologisch,
ambachtelijk bouwen!

Ambachtelijke bouwmethode
Wij maken gebruik van traditionele bouwmethodes. We werken met pen-gatverbindingen en haaklassen, die twee balken in
elkaars verlengde verbinden. Binnen vijf
maanden (buiten ontwerp- en vergunningprocedure) realiseren wij op ambachtelijke
wijze een complete woning.

CO2-neutraal bouwen
Robuusteiken is daarbij sterk in ecologisch bouwen.
Onze trendy schuurwoning is hiervan een actueel
voorbeeld. We zien grote kansen in het gebruik van
bio-based bouwmaterialen: meer gebruik van hout en
natuurlijke materialen. De groei van deze materialen
vraagt CO2 en de toepassing ervan in de bouw zorgt
voor CO2-opslag. Robuusteiken maakt daarom alleen
gebruik van verantwoord hout en voorziet met zijn
innovatieve projecten in het bouwen met een kleine
voetafdruk, zowel voor particulieren als bedrijven
(www.mijnco2neutralewoning.nl).
Eersteklas materiaal
Robuusteiken kiest uitsluitend voor eersteklas eiken
of lariks. Wij kopen hout in via zagerijen uit Nederland, België en Duitsland. Wij hebben ervaring met het
aanleveren van gebinten of de bouw van complete
woningen of projecten in Nederland én in het
buitenland. Mocht u één of meer robuusteiken
vakantiehuizen willen hebben over de landsgrenzen,
dan regelen wij dat.

Bel ons gerust voor meer informatie. Ook komen we
graag vrijblijvend bij u langs om te vertellen over onze
unieke bouwmethode en om voorbeelden te laten zien.
Post- en bezoekadres • Oude Gracht 6
9341 AB Veenhuizen • T (0592) 38 70 75
E info@robuusteiken.nl • www.robuusteiken.nl

www.robuusteiken.nl

Woonhuizen en
woonboerderijen

‘Gezond wonen
heeft de toekomst’

Eikenhout als pure basis
voor uw project

We laten puur natuur en modern comfort samensmelten in woonhuizen en woonboerderijen.
Een Robuusteiken woning is een waardevolle
investering, onze ecologische bouw is onderhoudsvriendelijk en goed voor de gezondheid.

‘Veel aandacht voor
licht en warmte’

Robuusteiken voor al uw
bouwwensen in puur hout
Onze signatuur is het authentieke eikenhouten
gebint. U kunt bij ons aankloppen voor al uw
bouwwensen van hout.
Het team van Robuusteiken Ecologische Bouw ontwerpt,
bouwt en renoveert woonhuizen, boerderijen, tuinhuizen,
gastverblijven, bijgebouwen en vakantiehuizen
uit robuust eikenhout. Robuusteiken zet zich daarbij in
voor een circulaire economie. Dat wil zeggen dat we
grondstoffen na gebruik niet weggooien, maar
hergebruiken.
Dat vraagt van meet af aan een slimme aanpak bij
onze bouwprojecten. We maken dan ook gebruik
van biobased materialen, duurzaam FSC-hout
en natuurlijke isolatiematerialen.

Onze bouwprojecten zijn duurzaam, eigentijds en
bieden een prettig leefklimaat. Gericht op de toekomst. Of u nu een veranda wilt laten bouwen of een
nieuw vakantiepark, onze belofte is dat wij het voor u
maken met passie en aandacht.

We werken voor particulieren, architecten, bouwers, projectontwikkelaars en overheden. Robuusteiken heeft zijn
toegevoegde waarde door de ecologische, ambachtelijke manier
van bouwen. In een tijd waarin pure materialen en duurzame
projecten steeds meer de marktvraag zijn, is dit een bouwwijze
die uw aandacht verdient.

Basis van onze nieuwbouwwoningen zijn de dragende eikenhouten gebinten. Bij een aanbouw of veranda aan een bestaande woning kunnen we de balken
ook puur esthetisch in het bestaande gedeelte laten
doorlopen. Voor een aanbouw werken we met
speciale kapconstructies, waarmee Robuusteiken
zich in de markt onderscheidt. Robuusteiken bouwt
niet alleen nieuwe woningen, maar ook prachtige
handgemaakte bijgebouwen. In onze tuinhuizen,
zwembadhuizen en tuinpaviljoens proeft u de tijdloze aantrekkingskracht van het eiken.
Vakkundige partner
Vanaf het moment dat we met een klant in contact
zijn, begint het creatieve proces. Het kan zijn dat u
met een eigen architect of aannemer werkt, of dat u
ervoor kiest met ons team te werken. Samenwerken
met Robuusteiken kent diverse vormen. Wij werken
verder samen met geselecteerde partners om al uw
bouwwensen te realiseren. Denk aan specialisten
in natuurgevelsteen en interieurinrichting. Welke
droomwoning u ook in gedachten heeft, Robuusteiken is graag uw vakkundige partner.

Eikenhouten gebint
Wij besteden daarbij veel aandacht aan licht en warmte.
Robuusteiken is de enige ter wereld die werkt met natuurlijk
gebogen gebinten. Onze eiken-houten gebinten worden gebruikt
als skelet voor woningbouw en in renovaties. Een eikenhouten
gebint creëert sfeer in een woonboerderij, winkelpand, bedrijfsgebouw of herenhuis. Ook bij nieuwbouw draagt het bij aan een
bijzondere warmte in een woning of werkruimte.

‘Ecologisch bouwen
is onze kracht!’

Bouwelementen en infra
De andere specialismen binnen Robuusteiken zijn Ecologische
Bouwelementen en Infra. Wij voorzien de bouw namelijk ook van
ecologische HSB wand-, dak- en renovatie-elementen. We willen
zo gezond wonen en werken bereikbaar maken voor een breed
publiek. In natuurgebieden is Robuusteiken Ecologische Infra een
gerenommeerde bouwer. Puur hout is wat onze grote en kleine
bouwprojecten met elkaar verbindt.

