Eigen bedrijfspand,
gezond klimaat
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Dutch barn, werkt natuurlijk!
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De art impressie geeft een indruk van de robuuste Dutch barn.

U wilt toch ook in een gezond klimaat werken? Een omgeving
die gemaakt is van duurzame materialen. Ademend, sfeervol en
inspirerend. Robuusteiken bouwt een all-inclusive bedrijfsruimte
voor een nu wel heel aantrekkelijke prijs! Belt of mailt u ons gerust voor meer informatie, of kom praten tijdens een bouwbeurs.
Tien redenen om voor een Robuusteiken bedrijfsruimte te kiezen:

Grote werkruimte,
kleine voetafdruk
Afhankelijk van uw keuzes kunnen we
formaldehydevrij of formaldehyde-arm
bouwen. Hiermee heeft u een gezond
en ecologisch gebouw met een
minimale voetafdruk op de aarde.

n Grote werkruimte, kleine voetafdruk: 960 m3 en 250 m2
n Ecologische bouw (formaldehyde-arm)
n Duurzame energiehuishouding

Robuusteiken

n Ruime vide die lucht en licht geeft
n Stoere ontwerpstijl volgens ‘Dutch barn’
n Pantry en toiletruimte zijn inclusief

Oude Gracht 6
9341 AB Veenhuizen
T (0592) 38 70 75
E info@robuusteiken.nl

n Eikenhouten gebinten, uniek in de wereld
n Dubbele openslaande deuren, veel glas
n Prettig werkklimaat met natuurlijke isolatie
n Een zinken mansardedak, met geknikte vlakken

www.robuusteiken.nl

Bouwpartners:
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Tijdloze aantrekkingskracht
Robuusteiken bouwt niet alleen nieuwe bedrijfsruimten,
maar ook prachtige schuurwoningen en bijgebouwen.
In onze tuinhuizen, zwembadhuizen en tuinpaviljoens
proeft u de tijdloze aantrekkingskracht van het eiken.

Gezond werken met Robuusteiken
Gezond werken in een stoere werkomgeving? Licht en lucht die
binnenstromen voor inspiratie. Omgeven zijn door ankerbalken
van robuust eiken, met openslaande deuren die uw werk de
wereld in brengen. Dat is werken in de Dutch barn van
Robuusteiken.
Speciaal voor u gebouwd en voor een prijs waar uw boekhouder
blij van wordt. Binnen zes maanden kan de Dutch barn staan, als
u in het bezit bent van een kavel. Bij onze standaard Dutch barn,
die al een fantastische werkruimte biedt van 250 vierkante meter,
kunt u ook nog opties kiezen. Vergelijk het met de aanschaf van
een auto. U kiest een model en een standaarduitrusting en daarbij
zijn allerlei opties mogelijk, passend bij uw wensen en budget.

Grote oppervlakte, kleine voetprint

vriendelijk en goed voor de gezondheid (formaldehyde-arm).
Basis van onze Dutch barns is het mansardedak, ondersteund
door dragende eikenhouten gebinten. Dit type dak met geknikte
vlakken creëert extra gebruiksruimte. Ons ontwerp volgt de nog
zeldzame schuren die in de Verenigde Staten en Canada staan,
ook wel de ‘New world Dutch barn’ genoemd, geïnspireerd
op het stoere boerenleven in Nederland vanaf de 19e eeuw.

Hippe werkplek, natuurlijke bouw
Historie in een modern jasje, dat is wat Robuusteiken wil
bereiken. Robuust eikenhout, zinkwerk en veel glas maken de
Dutch barn tot een ultiem hippe werkplek, met respect voor
het verleden. We maken dan ook gebruik van traditionele
bouwmethodes. Eikenhout leeft, brengt sfeer, is duurzaam,
maar bovenal ijzersterk. Een robuust onderkomen, als u
dromen in daden wilt omzetten!

Een Robuusteiken bedrijfsruimte of atelier is een waardevolle
investering. Onze ecologische, dampopen bouw is onderhouds-

www.bedrijfsruimtelatenbouwen.nl

