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samen.
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waarom wij doen,
wat wij doen.

Een bouwplaats is altijd een 
samenspel van diverse factoren. Veel 
vakgebieden en werkfases moeten 
met elkaar worden verbonden, er 
moet goed worden samengewerkt en 
strakke tijdschema’s moeten worden 
aangehouden. Dat gaat alleen maar 
samen, dat gaat alleen maar hand in 
hand. 

Wij van Würth Bouwplaats-
Project-Management weten dat. 
Daarom bestaan onze teams uit 
ervaren buitendienstmedewerkers, 
specialisten en ingenieurs die één 
doel hebben: u te ontzorgen, uw 
productiviteit te verbeteren en uw 
rendement merkbaar te verhogen. 

Dat betekent voor u altijd 
competente aanspreekpartners die 
uw bouwproject begrijpen. Die 
weten waarom zaken soms zeer snel 
veranderen. 

Dit houdt echter ook in: altijd 
geïnvesteerde betrokkenheid en  
inzicht in het geheel. 

Als gelijkwaardige partner doen 
wij gedetailleerd navraag en 
vinden samen met u de enige juiste 
oplossing. Of juist de andere. 
Daarop verheugen wij ons. En dat 
iedere dag weer opnieuw.
 
Vanaf de planning tot aan 
de oplevering – wij bouwen 
samen. En wel voor u!

Daar gaan voor!

Uw team van Würth 
Bouwplaats-Project-Management 
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Wij leveren
complete service.
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HIER, DAAR EN overal
ALTIJD TER PLAATSE.

Wij staan altijd voor u klaar. Wanneer en waar 
u onze ondersteuning ook wenst. Op de bouwplaats of 
in uw bedrijf. Onze landelijk opererende buitendienst 
ontzorgt bij de aanschaf van artikelen en geeft u op 
competente en professionele wijze advies bij technische 
vragen. Van Groningen tot Maastricht en van Den 
Helder naar Terneuzen. Wij staan altijd – en vooral ook 
graag – voor u klaar. 

• De totaalleverancier voor de bouwbranche.
• Alles onder één dak.
• Uitrusting en verbruiksmaterialen speciaal  

voor de bouwplaats.
• Branchespecifiek geschoold personeel.
• Toegespitst op uw behoeften.
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bouwplaatslogistiek.
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Het fijne gevoel  
dat alles goed loopt.

Wij optimaliseren uw processen. 
Vaak gaat kostbare tijd op bouwplaatsen verloren door 
de aanlevering van materialen. Daarom ondersteunen 
wij u bij het verminderen van uw logistieke tijd. Of het 
nu gaat over een specifiek op de behoefte aangepaste 
gecommis-sioneerde levering, het ter beschikking stellen 
van voorraadsystemen of een punctuele en correcte 
separate levering van uw materiaalbehoefte direct op 
de bouwplaats – ons aanbod voldoet voor 100% aan 
uw behoeftes. 

Uw voordelen:
• Materialen altijd ter plaatse.
• Geen dure bouwonderbrekingen.
• Snellere en zekere bouwvoortgang.
•  Tijdwinst maakt concentratie op de 

kernactiviteiten mogelijk.
• Duidelijke kostenreductie.
• Optimale service.
•  Vervallen van opslagkosten, geen 

kapitaalbinding.
• Eén aanspreekpartner, altijd bereikbaar.

‘Iedere klant zijn Würth’ betekent: 
Onze dienstverlening zodanig aanpassen om u 
maximaal te ontzorgen. Veel van onze klanten noemen 
dat service. Wij noemen dat passie.

• Bouwplaats shops met service ter plaatse.
• Afzonderlijk ingerichte materiaaldepots.
•  Op de montageplaats afgestemde afname- en 

bevoorradingssystemen.
•  Just-in-time-levering van geprefabriceerde goederen.
• Gedetailleerde leveringsdocumentatie.

Zonder bouwplaatslogistiek

Met bouwplaatslogistiek
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weten, 
hoe het werkt.

Maak gebruik van onze jarenlange ervaring voor 
het succes van uw projecten. Met onze product- en 
logistieke know-how bespaart u tijd, kosten en stress. En 
onze specialisten op het gebied van bouw-, installatie- 
en pluggentechniek en brandpreventie adviseren en 
ondersteunen u volledig bij al uw vragen. Waar u wilt, 
wanneer u wilt – wij zijn er voor u.

• Begeleiding bij de uitvoering.
• Eigen ingenieurs ter plaatse.
• Constant een vaste aanspreekpartner.
• Gefundeerde haalbaarheidsonderzoeken.
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WIJ GEVEN
ADVIES.
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Direct vanaf 
het begin goed.

De eerste stappen bepalen de richting van het geheel. 
Net zo belangrijk zijn een juiste planning en het 
vastleggen van tussentijdse doelen. Wij helpen u om 
complexe procedures en processen soepel te laten 
verlopen. Altijd en overal.

• Eigen ingenieursbureau.
• Individuele planning van bevestigingsoplossingen. 
•  Oplossingen voor passieve architectonische 

brandpreventie.
• Bewerken van 2D en 3D constructietekeningen.
• Vervaardiging van documentatiegeschikte details.
• Pluggenberekening, -ontwerp en -calculatie.
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ENGINEERING.
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prefab.
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ONDERSTEUNING 
DIE GOED WORDT 
ONTVANGEN.
Wij leveren kant-en-klare componenten of 
geassembleerde modules en bevestigingselementen 
waarmee u arbeids-processen kunt optimaliseren en 
de montagetijden tot een minimum kunt terugbrengen. 
En dat niet alleen just-in-time, maar ook just-in-place. 
Hierdoor bespaart u waardevolle arbeidstijd en kunt u 
zich met uw teams concentreren op de essentie.

• Voor- en eindmontage van meervoudige 
bevestigingen.
• Maatvaste, kant-en-klare bevestigingsmaterialen.
• Geen wachttijden door ontbrekend kleinmaterieel.
• Technisch en ambachtelijk onberispelijke constructies.
• Speciale bevestigingssystemen voor zware belasting.
• Registerbouw voor sanitaire voorzieningen.
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overal individuele 
oplossingen.

Wij regelen het. Wij optimaliseren, maken of indivi- 
dualiseren alle mogelijkheden met betrekking tot het 
hedendaagse bouwen, ongeacht of het moderne bouw- 
en installatietechniek, geveltechniek, stroomvoorziening, 
verlichting of brandpreventie betreft. Onze specialisten 
bieden u uitgebreide oplossingen die één ding gemeen 
hebben: uw voordeel.

•  Gekwalificeerde specialisten met oog voor het 
geheel.

• Individuele systemen voor snelmontage.
• Wij passen ons aan uw behoeftes aan.
•  Specifieke oplossingen voor brandpreventie en anker- 

en pluggentechniek.
• Hoge liquiditeit, verhoging van uw rendement.
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installatietechniek.
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DAAROP KUNT U 
VERTROUWEN.

Dit is veelomvattend: veilige bevestigingssystemen 
behoren tot de belangrijkste elementen van het 
moderne bouwen. Onze specialisten analyseren 
samen met u de ondergrond, doen trekproeven en 
garanderen u de juiste oplossingen voor iedere 
ondergrond.

• Analyse en concrete ankeraanbevelingen.
•  Compleet assortiment van internationaal 

goedgekeurde  
gecertificeerde producten.

•  Gedetailleerde berekening van de effecten en de 
berekening van krachten.

• Trekproeven bij ondefinieerbare ondergronden.
•  Individuele aanpassing van de ankers/pluggen aan  

uw behoeftes.
• Training en instructie op locatie.
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ANKER- EN 
PLUGGENTECHNIEK.
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BRANDPREVENTIE.

WIJ SPELEN NIET  
MET VUUR.
Een nauwkeurige analyse vormt de basis van een 
gedetailleerde planning voor architectonische 
passieve brandpreventie. Het resultaat is een 
doelgerichte aanbeveling van erkende en gekeurde 
brandpreventiemaatregelen. Een uitgebreide 
vakkundige bouwbegeleiding en uiteindelijk complete 
documentatie laten geen vragen open. U kunt 
hierop vertrouwen.

• Analyse van de lokale omstandigheden.
• Vergelijking met de huidige richtlijnen.
• Op maat gemaakte oplossingen voor uw project.
• Deskundige ondersteuning bij adviezen.
•  Unieke, flexibele software voor de planning en 

documentatie.
•  Compleet overzicht vanaf de planning tot aan de 

uitvoering.
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LEER WÜRTH KENNEN.

De Würth-Groep is wereldwijd in 84 landen gevestigd 
met 66.000 medewerkers. Voor u betekent dat: ook bij 
internationale projecten krijgt u de juiste ondersteunig.

Verder heeft Würth 23 shops in Nederland. Naast 
de centrale liggingen en een goede bereikbaardheid 
bieden de Würth Shops haar klanten een zeer breed 
productassortiment. 

Ook kunt u altijd contact opnemen met uw Würth 
vertegenwoordiger, deze kan u adviseren en ontzorgen 
op projecten.

Würth Online-Shop

24 uur, 7 dagen in de week uw 
bestelling plaatsen. Voorraad en prijzen 
direct ter beschikking.

Naast het ontzorgen via onze 
buitendienst, kan men met de Würth 
Online-Shop het complete assortiment 
van Würth via internet verkrijgen. Met 
het intelligente zoekprogramma kunt 
u nauwkeurig en snel zoekopdrachten 
uitvoeren op de gegeven gecombineerde 
criteria. Artikelen kunnen gezocht 
worden op bijvoorbeeld artikelnummer, 
catalogusnummer, op naam of DIN 
nummer.

Bent u op zoek naar attestbladen dan 
kunt u deze direct bij de betreffende 
producten vinden, downloaden en/
of uitprinten. U hebt dus altijd direct de 
juiste productinformatie en certificaten bij 
de hand.

www.wurth.nl

Edi koppelingen

•  Koppelen van klant en eigen software 
systemen (ERP) aan Würth.

•  Voor verschillende doeleinden kunnen 
berichten worden uitgewisseld zoals: 
- Bestellingen 
- Orderbevestiging 
- Pakbon 
- Facturen

Würth app

Indien u ook onderweg of op de 
bouwplaats wilt bestellen hebben wij voor 
u de Würth App voor iOS, Android en 
Windows ontwikkeld. 

De mogelijkheden met de Würth app:
• Bestellen d.m.v. scannen
• Productdetails inzien
•  U ziet alle Würth Shops in Nederland 

en de Würth Shop bij u in de buurt via 
een routeplanner.

www.wurth.nl/app
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