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INDUSTRIALISATIE IN DE BOUW

In Nederland zijn woningen structureel schaars. Er moeten minimaal 

75.000 woningen per jaar bij tot 2025 om te voldoen aan de behoefte. 

Daarnaast staat in het Klimaatakkoord dat in 2050 7 miljoen woningen 

en 1 miljoen gebouwen verduurzaamd moeten zijn. Industrialisatie, 

robotisering van de bouwprocessen, maar ook renovatie en 

transformatie zijn oplossingen voor de woningnood. Denk aan het 

verduurzamen van woningen (luchtdicht en akoestisch beter) en het 

transformeren van winkels en kantoren naar woningen.
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Industrieel bouwen met Vilton

Op grote schaal geïndustrialiseerd bouwen (prefab bouwen, modulair 

bouwen of industrieel bouwen) wordt al jaren genoemd als een van de 

oplossingen voor het gebrek aan betaalbare koop- en huurwoningen, 

een tekort aan arbeidskrachten én stijgende bouwkosten. We 

erkennen het belang van prefab bouwen en startten jaren geleden 

al met de productie van prefab oplossingen en systemen voor de 

bouwsector. Vergeleken met andere landen heeft Nederland relatief 

veel prefabwoningen. Op dit moment wordt circa 10 tot 15 procent 

van de woningen al modulair gebouwd. Dat wil zeggen: compleet 

in een productie-omgeving gebouwd, met een dieplader naar de 

bouwlocatie gebracht en daar binnen een dag geplaatst.

INDUSTRIEEL 
BOUWEN MET VILTON 

Ook voor prefab ben je bij ons aan het juiste adres. We ontwikkelen 

ons mee als bouwmaterialenproducent en -leverancier en focussen 

ons met meer dan 60 jaar ervaring op technische oplossingen die 

opdrachtgever, architect, constructeur en aannemer helpen om 

bouwprocessen optimaal te waarborgen. 

We kunnen prefab oplossingen en systemen met een hoge kwaliteit in 

detaillering en uitvoering leveren aan timmerfabrieken en fabrikanten 

op het gebied van modulair bouwen. ‘Prefab binnen de prefab’, 

noemen wij dat. Wij passen ons hierbij aan de werkmethodiek van de 

bouwer van de prefab elementen en timmerfabrieken aan en zorgen 

voor passende oplossingen. Ook gaan wij in gesprek met de aannemer 

én de prefab bouwer zodat de systemen die wij leveren goed aansluiten 

op de prefab elementen en ze niet met elkaar conflicteren. Dit alles in 

het kader van de Wet kwaliteitsborging (Wkb).

PREFAB 
BINNEN DE PREFAB 



WaterdichtLuchtdicht Scheurvrij Akoestisch optimaal

Oplossingen Prefab industrie Modulaire bouw Semi-industriële bouw

Luchtdicht   

Waterdicht   

Scheurvrij   

Akoestisch optimaal   

VOORDELEN

Prefab systemen gebruiken bespaart enorm veel tijd. Goede loketten maken op de bouw is bijvoorbeeld erg 

tijdrovend en ook is het lastig om op de bouwplaats dezelfde constante kwaliteit en nauwkeurigheid te behalen als 

we kunnen bieden door deze loketten prefab te maken in onze eigen productiefaciliteit. Logisch dus dat aannemers 

kiezen voor onze prefab loketten. Onze prefab Polylood en loodloketten worden als compleet systeem geleverd, 

inclusief alle hulploketten zoals hoek-, nok-, schoorsteen- en eindloketten.

Wij adviseren, produceren en leveren prefab systemen op het gebied van luchtdicht, waterdicht, scheurvrij en akoestisch 

optimaal, zoals prefab Polylood loodvervanger en loodloketten voor waterkerende afdichting van de spouw. Deze loketten 

worden deels machinaal in onze eigen fabriek vervaardigd en kant-en-klaar gevouwen aangeleverd. Vervolgens kunnen deze 

direct worden verwerkt.

ONZE 
PREFAB SYSTEMEN



De Vilton Polylood-PP slabbe is een alternatief voor de loodslab en 

wordt toegepast als waterkering bij lateien boven gevelopeningen, 

bij galerij- en balkonaansluitingen. De standaard rollengte is 4 

meter, maar is nu ook verkrijgbaar tot een rollengte van 6,60 meter! 

Deze rollengte maakt het mogelijk om nóg meer meters, zonder 

lasverbindingen, te maken. Snelheid van werken én zekerheid van 

waterdicht. 

Daarnaast zijn ook de Vilton Dakvoet, Vilton Airtight, Vilton Airtape, 

Vilton Firetight/ Firetape en Vilton WSW (Woningscheidende 

wand) nieuw in ons prefab assortiment. Ze hebben een uitstekende 

luchtdichtheid, zijn zeer duurzaam en snel aan te brengen, waarbij 

bouwaansluitingen eenvoudig luchtdicht te krijgen zijn.

DUBOkeur® voor de Vilton Polylood-PP slabbe

De Vilton Polylood-PP slabbe is nu in het bezit van het DUBOkeur® 

keurmerk en daar zijn we trots op! Uit een toetsing, uitgevoerd 

door NIBE op basis van een levenscyclusanalyse, blijkt dat de 

Polylood PP-slabbe in de toepassing van ‘Waterdichte aansluiting 

voor gevel- en dak elementen’ voldoet aan de door NIBE gestelde 

eisen voor het voeren van het DUBOkeur® keurmerk.

NIEUWE PRODUCTSYSTEMEN 
VOOR DE PREFAB
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Ga je ook voor het gemak van prefab? 

Wil je ook tijd besparen en verzekerd zijn van constante 

kwaliteit? Neem contact met ons op! 

Ondanks dat maatwerk niet hand in hand gaat met industrialisatie, 

is het mogelijk om onze prefab systemen in speciale uitvoeringen te 

produceren. Zo zetten we ook voor prefab bouwen onze kennis, 

oplossingen, productsystemen en diensten in om bouwprojecten 

en productieprocessen optimaal te laten verlopen, kwaliteit te 

garanderen en de bouwefficiëntie te verhogen.

MAATWERK
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Oplossingen zijn zelden standaard in de bouw-, infra- en betonsector. 
We ontwerpen en leveren daarom veel producten op maat. Onze engineers 
en technisch adviseurs denken onder andere mee over het ontwerpen van 
luchtdichte gebouwen, het creëren van energiezuinige woningen, scheurvrij 
bouwen en het beheersbaar maken van de akoestiek in ruimten. Doordat 
we over een team van eigen ervaren servicemonteurs beschikken, kunnen 

we de productoplossingen zelf aanbrengen. Wie voor ons kiest, kan daarom 
rekenen op een solide bouwproces. 

Ontdek onze constructieve systemen, hoogwaardige producten, deskundige 
adviezen en innovatieve oplossingen, óók voor prefab. Belangrijk voor 

architect, constructeur én aannemer.

uw bouw onze technologie 


