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“Strukton is een van de grote partijen in de Nederlandse bouwwereld.
Als ze mij vragen naar aansprekende projecten, vertel ik ze over de
treintunnel bij station Delft en Ziggo-dome in Amsterdam. Dat zijn
echte eye-catchers, staaltjes van ons kunnen. Maar de kleine regionale
werken zijn voor ons net zo belangrijk. Waar we vooral het verschil
mee maken is onze klantgerichtheid, de integrale aanpak, de sfeer.
Daarom vind ik het helemaal terecht dat ons regioteam in deze folder
voorop staat. Techniek en klantoplossingen keer op keer opnieuw
uitvinden, dat is waar we als team mee bezig zijn. Dag in, dag uit.”
Marc van der Leeden,
Manager Operations team Bouw regio Zuid-West

BOUWTEAM STRUKTON
REGIO ZUID-WEST

Hier ziet u ons team, de bouwers
van Strukton Regio Zuid-West.
Een actuele foto van een zeer
hechte groep die al jaren samenwerkt. En meer dan dat: samen
beter wordt en samen keer op
keer nieuwe, up-to-date oplossingen voor opdrachtgevers
ontwikkelt. Gemotiveerd, professioneel, betrokken.

NIEUWBOUW

Voorbeeld van een in het
oog springend nieuwbouw- + renovatieproject:
het Las Palmas-gebouw
op de Wilhelminapier
in Rotterdam. Bethem
Crouwel Architekten tekende het opvallende en
futuristische penthouse
bovenop de karakteristieke en cultuurhistorisch,
waardevolle onderbouw.
Wij realiseerden het. Daarnaast renoveerden we de
bestaande vier lagen
eronder. Het penthouse
staat op stalen poten op
de oudbouw. Mooi werk!

Op de foto de gerenoveerde HTM-tramremise
Zichtenburg aan de Meppelweg in Den Haag. De
nieuwe trams zijn breder
dan de bekende, oude
HTM-trams en de opstelling en sporen moesten dus vernieuwd. De
remise is bovendien de
centrale werkplaats van
de HTM: ook die kreeg
een update. Het werk
werd integraal door ons
uitgevoerd: Strukton Rail
verzorgde het railwerk,
wij het bouwkundige en
technische deel. Het liep
op rolletjes.

RENOVATIE
ONDERHOUD

Hiernaast de mooie binnentuin van het ministerie
van Financiën in Den
Haag. Een ministerie dat
Strukton grootscheeps
mocht renoveren middels
een voor 2006 innoverend
pps-contract tot 2031.
Tegenwoordig onderhouden we gebouw en
installaties: bouwkundig,
elektrotechnisch en werktuigbouwkundig. Het is
niet het enige overheidsgebouw dat we onderhouden in dit deel van de stad.
Dat maakt dat we extra
efficiënt kunnen werken.

VISIE & AANPAK
Veiligheid

Gezondheid
EISEN

Comfort

Afbouw Spoorzone
Delft. Integrale aanpak.
Afwerking + verbindingen.

Kenmerk van
onze regio-benadering:

We hebben veel
ministeries en ander overheidsvastgoed in onderhoud. Bijvoorbeeld het Ministerie van Financiën.

Bedrijven en organisaties-van-nu stellen steeds
hogere eisen aan de omgeving waarin wordt gewerkt.
Qua veiligheid, gezondheid, comfort en duurzaamheid.

Duurzaamheid

Strukton is professioneel geboeid en gedreven om die
uitdagingen-van-nu innovatief vorm te geven. Steeds
opnieuw, steeds op basis van de nieuwste kennis.

+
Onze drive? Het ontwikkelen van nieuwe technische- en klantoplossingen.

Technisch Beheer Op
Afstand: onze innovatieve
onderhouds-tool

Sektoren waarvoor
wij regelmatig werken:
• Vastgoed / overheid
• Zorg
• Onderwijs
• Industrie
• Mobiliteit / parkeren
• Energie

Het ontwikkelen van nieuwe technische- én klantoplossingen, dat is onze drive. Altijd strevend naar hogere
kwaliteitsniveaus. Daar kunt u op rekenen én bouwen.
Voorbeelden van vernieuwende techniek en klantgerichtheid? Het speciaal door Strukton ontwikkelde
onderhoudssysteem ‘SAM®’, ‘Technisch Beheer Op
Afstand’ en de integrale aanpak van Bouw, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde.

De voordelen van klein (korte lijnen,
betrokken samenwerking, weinig
overhead, gedeelde verantwoordelijkeid), gecombineerd met de
mogelijkheden van groot (veel
specialismen onder één dak, altijd
een back-up, groot kennisreservoir,
grote innovatiekracht, 24-uursservice, klanten-portal en overige
ICT-profits).

“De voordelen van een regionaal team? Korte lijnen en flexibiliteit.
Tegelijk bieden we de voordelen van een groot bedrijf op de achtergrond, met heel veel specialismen en een prima back-up. We kunnen
daardoor all-in-one oplossingen verzorgen waar anderen met onderaannemers werken. Die integrale aanpak biedt meer service, meer
‘clevere oplossingen’ en ... voorkomt marge op marge. Daardoor
kunnen we prijstechnisch altijd heel scherp werken voor een optimale
kwaliteit.”
Vincent van der Sleen, contractmanager Bouw, regio Zuid-West

Drie schakels verbonden tot één sterke ketting:
ons symbool voor integrale oplossingen met
Bouw, Elektrotechniek en Werktuigbouw. Bij
sommige projectfoto’s kunt u dit terugvinden.

ISO 9001

Vraag onze regio-medewerkers om meer uitleg. Ze doen
het met alle plezier. Als u verder bladert, vindt u de nodige
voorbeelden.

VCA**
Kwaliteit
centraal

Niet dat die combinatie per se altijd moet: in
deze folder ook voorbeelden van separate
inzet van ons bouwteam. Maar als er integrale
kansen of wensen zijn, voeren we die graag
voor u uit. We zijn daarin gespecialiseerd.

ISO 26000
mvo

ISO 14001
milieuzorg

CO2-bewust,
niveau 5

STRUKTON
SPECIALISATIES
MJOP

Doorgaande
Exploitatie

Weet u wat de kosten voor groot
en vervangend onderhoud voor u
zijn op de korte en lange termijn?
Strukton rekent het voor u uit,
geeft overzicht en maakt betere
en slimmere keuzes mogelijk.
Daarbij zetten we de investeringen
en terugverdientijd tijdens gebruik
helder tegen elkaar af. Zodat u
scherpe keuzes kunt maken en
voor langere tijd weet wat uw lasten zullen zijn.

Wist u dat u kunt verbouwen /
renoveren terwijl uw bedrijfsproces gewoon doorgaat? Het kan
met slimme planning en goede
afschermingen en keuze van
stille technieken. Wij helpen u
graag met onze beproefde, slimme aanpak.

Techniek geïntegreerd:
Elektrotechiek +
Werktuigbouwkunde

Technisch
Beheer Op
Afstand

De techniek in gebouwen neemt
een steeds groter aandeel van
de bouw in. Verwarming, koeling
ICT, data, beveiliging, sprinklers,
liften: gebouwen worden steeds
intelligenter. Wie het slim weet te
combineren kan grote stappen
vooruit maken. In resultaat en in
exploitatielasten. Wij adviseren
u graag.

Nadat onze specialisten uw locatie en installaties in kaart hebben
gebracht en alle details hebben
ingevoerd, bewaken ze die installaties daarna op afstand. Een
permanente analyse van de data
via slimme modellen maakt dat
storingen tot een minimum gereduceerd kunnen worden. Voordat
er storingen ontstaat is meestal
op afstand al ingegrepen of een
monteur langs gestuurd.

Inclusief Liften

Inclusief Sprinkler
Wat voor de liften geldt, geldt ook
voor de sprinklers. U krijgt meestal te maken met aparte bedrijven,
aparte contracten, aparte aansturing. Strukton maakt er één geheel
van: door specialismen samen te
brengen en de schotten tussen
disciplines af te breken. We bieden u dus een compleet ‘bouworkest’ met verschillende vakspecialisten die in perfect samenspel
tot grote prestaties weten te komen.
Doe er uw voordeel mee.

Techniek
continu
opnieuw uitvinden
dat is onze missie

Ook voor periodiek liftonderhoud
en het verhelpen van liftstoringen moet je 99 van de 100x een
apart bedrijf inschakelen. Niet bij
ons: wij hebben een gespecialiserde en volledig gecertificeerde
liftdivisie en kunnen u zo echt
integraal vastgoedonderhoud
bieden. Efficiënt, met 1 aanspreekpunt, en duidelijke regie.

Integraal werken
Voor een grote groep overheidsinstellingen voeren we
integrale renovaties en onderhoudswerkzaamheden uit. Eén
totaaloplossing voor Bouw,
Elektrotechniek en Werktuigbouw. Dat biedt vele voordelen:
het project wordt een samenhangend geheel, uitgevoerd
door een team dat optimaal
op elkaar is insgespeeld en
elkaars werk ondersteunt. Met
één aanspreekpunt. Bovendien
voorkomen we hiermee dat er
bij afrekening opslag op opslag
plaatsvindt: u betaalt Strukton en
daar blijft het bij.

Beheer & Onderhoud
Ons onderhoudssysteem biedt
u optimale transparantie. U ziet
hier Marko Kok in actie. Wat
hij aan onderhoud doet, houdt
hij bij op zijn PDA die in directe verbinding staat met onze
hoofdcomputers. Al zijn info is
via onze slimme automatisering
in SAM® zo georganiseerd, dat
u op uw webbased Klantportal
alle fases van zijn werk kunt
volgen. Met maximale transparantie over het onderhoud, geautomatiseerde administratie en
helderheid over de kosten. 24/7
inzichtelijk: een groot voordeel
voor vastgoedbeheerders.

Doorgaande Exploitatie
Wist u dat u kunt verbouwen en
renoveren terwijl uw bedrijfsproces gewoon doorgaat? Wij
deden het recent in het Vlietlandziekenhuis. Artsen, verpleegsters, staf, ze konden allemaal
hun werk blijven doen terwijl wij
het pand aanpastten. Ook voor
patiënten en bezoekers zorgden
we voor een minimum aan hinder
en overlast. Via slim plannen, slim
uitvoeren, met werkers die
begrip tonen voor de situatie.
Met intensieve communicatie
vooraf en tijdens het werk. Vraag
ons hoe wij bij ú zo kunnen
renoveren en onderhouden dat u
gewoon uw werk kan blijven doen.

Nieuwbouw + renovatie
bestaand gebouw Las
Palmas, Wilhelminapier,
Rotterdam. Kantoor met
ondergronds parkeren.

Naast kantoren biedt Las Palmas ruimte aan het Nederlands
Fotomuseum, een grote multifunctionele expositiehal LP2 en
horeca, waaronder het bekende
restaurant van chefkok Herman
den Blijker.

Renovatie en onderhoud
kantoor van het Loodswezen in Hoek van Holland
(naast vertrekpunt Stenaline). Integrale aanpak.

Basis is een meerjarig technisch
onderhoudscontract. Daar komen ook allerlei bouwkundige
aanpassingen uit voort. Inrichting
nieuwe vergaderzaal en pantry’s,
gieten nieuwe vloer, plaatsen
demontabele wanden, plaatsen
zonwering, etc.

Nieuwbouw en renovatie
basisschool De Repelaer,
Standhasenstraat, Dordrecht. Integrale aanpak.

Werken terwijl de school gewoon
doordraait, het kan uitstekend.
Verzorgden de technische renovatie van installaties bestaande
bouw + nieuwe lokalen op de
zolder. Daarnaast nieuwbouw op
het schoolplein. Integraal werk:
Bouw en Techniek in één hand.
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