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Al jaren toonaangevend
In 1989 ontwikkelde Henk van Harten een prefab systeem voor kelders. Hieruit ontstond de naam Haprekon,
die afgeleid is van Harten Prefab Konstrukties.
Veel aannemers hebben in de loop der jaren gebruik gemaakt van het prefab systeem. Haprekon is dan ook
toonaangevend geworden op het gebied van kelderbouw.
Omdat de vraag naar prefab beton steeds meer toeneemt, heeft Haprekon de bestaande fabriek in 2007
uitgebreid, zodat klanten nog sneller bediend kunnen worden.

•
•
•
•

Nieuw levering hijsinstallaties
Ombouw en aanpassingen hijsinstallaties
Elektrische revisie hijsinstallaties
Mechanische revisie hijsinstallaties

hijsinstallaties

www.torsit.nl | 0341-415600
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100% kwaliteitsgarantie door:
• Hoofdzakelijk gebruik van
eigen personeel
• Elementen geproduceerd in 		
eigen fabriek in plaats van
op de bouwplaats
• Transport in eigen beheer

Kwaliteit gegarandeerd
Haprekon kan snel en efficiënt bouwen door gebruik te maken van prefab (beton)elementen. Daarnaast
kunnen wij kwaliteit, service en garantie waarborgen doordat we alles in eigen beheer hebben. Onze prefab
systemen hebben bovendien een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar. Schoon bouwen is mogelijk door het
gebruik van prefab funderingen. Wij beschikken over vrachtwagencombinaties met zware kraan om de prefab
elementen naar de desbetreffende bouwplaats te vervoeren, en zijn dus niet afhankelijk van externe partijen
met betrekking tot het vervoer van de materialen, waardoor we de hoge kwaliteit kunnen garanderen.

• Styrodur® 3000 CS XPS: hoogwaardige vochtongevoelige
isolatieplaat.
• Nieuwe technologie met een constante lambda-waarde
voor alle plaatdiktes.
• Universele thermische isolatieplaat veelzijdig toe te passen:
kelderwand-, fundering- vloer-, plusdakisolatie etc.
• Lambda 33 – hoge, constante isolatie-eigenschappen voor
alle plaatdiktes (30-240 mm)

www.weston.nl
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Kelderbouw
Haprekon is een ware specialist in kelderbouw. Met meer dan 25 jaar ervaring, de juiste vakmensen en de
in-huis productie, garanderen wij een optimaal eindproduct. Onze kelders worden gebouwd in combinatie
met het kelderdek (begane grondvloer) en kunnen in elke gewenste maat worden gemaakt, van huiskelder
tot parkeergarage. De kelders worden geheel in ons systeem opgezet, compleet met berekening. De kelders
zijn ook geschikt als fundering voor de bovenbouw en kunnen, indien gewenst, rondom geïsoleerd worden
met drukvaste kelderisolatie.
De elementen worden onder KOMO/KIWA geproduceerd, hetgeen de kwaliteit garandeert en daarnaast is
er een keuze uit meerdere betonkwaliteiten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld elementen leveren die geschikt zijn
voor uiteenlopende buitenomstandigheden.

Hanzeweg 14
3771 NG Barneveld
tel. 0342-425111
fax 0342-425119
info@bcwessel.nl
www.bcwessel.nl

De Bonkelaar 9
Kootwijkerbroek
0342-442377
info@ewako.nl
www.ewako.nl
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• Poeren & borstwering: schoonbouwen met
een prefab fundering
· voordeel: geen afval op de bouwplaats
• Prefab wanden: casco opbouwwanden voor woningen, 		
maar ook voor bedrijfshallen of veestallen
· door ons compleet geleverd en gemonteerd
• Prefab vloeren: vloeren in diverse dikten en voor diverse 		
doeleinden, zoals kelderdek, stalvloeren
· door ons compleet geleverd en geplaatst
• Prefab zwembaden: Zwembaden of vijvers van beton in 		
verschillende afmetingen
· niet alleen in de achtertuin, maar geïntegreerd in de 		
		 kelder is ook mogelijk

Andere disciplines
Naast de kelderbouw bieden wij nog een
ruim scala andere disciplines aan. Zo kunt
u bij ons ook terecht voor casco woningen,
poeren & borstwering, prefab wanden,
prefab vloeren, mestkelders & dekvloeren
en waterbassins.

Essenerweg
Essenerweg
50 | 50
Kootwijkerbroek
| Kootwijkerbroek
• sanitair
• sanitair
Tel: Tel:
03420342
- 442382
- 442382
| info@loodgietersbedrijfadekker.nl
| info@loodgietersbedrijfadekker.nl

www.loodgietersbedrijfadekker.nl
www.loodgietersbedrijfadekker.nl

•
•
•
•
•
•
•

kachels
• kachels
pompinstallaties
• pompinstallaties
loodzinkwerken
• loodzinkwerken
sanitair
• sanitair
c.v.
• c.v.
- gas
- gas
- water
- water
dakbedekking
• dakbedekking
duurzame
• duurzame
energie
energie
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Project appartement te Rhenen

Project kelder te Veenendaal

Onze projecten
Haprekon heeft vele projecten gerealiseerd en er zullen er nog velen volgen.
Hierbij enkele projecten die wij hebben uitgevoerd.

Bedrijfsdeuren | Kozijnen | Verandadaken | Garagedeuren | Branddeuren | Industriedeuren | Aandrijvingen | PVC stroken

Habridon
BEDRIJFSDEUREN

Ook voor professionele service en onderhoud

Habridon B.V. | Pascalstraat 26 | 3771 RT Barneveld | 0342 – 45 13 52 | www.habridon.nl
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Project kelder te Lunteren

Project kelder + breedplaatvloeren te Kootwijkerbroek

Producten of projecten met specifieke eisen?
ENCI is uw ideale partner!
Onze ervaring, uw garantie
De HeidelbergCement Group, waarvan ENCI deel uitmaakt, is een van de belangrijkste
producenten van cement. Wij staan dus garant voor een brede ervaring in advies
verstrekking. En daar doet u uw voordeel mee.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?
Neem contact met ons op via www.enci.nl
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Hanzeweg 12
3771 NG Barneveld
T: 0342-441790 / 0342-405190
E: info@haprekon.nl
W: www.haprekon.nl

Bruil ebm beton
Uw partner voor kanaalplaatvloeren
en lichtbeton- en constructieve wanden.

SPECIALIST IN VAKKRACHTEN VOOR DE BOUW
Covebo Uitzendgroep • Ambachtsstraat 13b • 3861 RH Nijkerk • T: +31 (0) 33 246 42 98 • E: nijkerk@covebo.nl • www.covebo.nl
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www.bruil.nl | (0318) 52 50 55

