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Het tuincentrum van Mark Segers

Tuincentrutm
Dakrenova ie !
Bodenstaff in aanbouw

Steenwijk opgeleverd

Tuincentrum Bodenstaff is in
aanbouw! Nadat begin april de
Gebr. Bodenstaff de opdracht
voor de herbouw van hun
tuincentrum aan Nobutec uit
Wateringen gegund hadden,
wordt er in Smilde in hoog
tempo gewerkt aan de realisatie van de nieuwbouw.
Bodenstaff krijgt een gloednieuwe breedkap kas van ca.
3100 m2 met een puike entree.
In de voorgevel van het tuincentrum worden conform de
huisstijl appeltjesgroene emalite- en sandwichpanelen toegepast. Het turnkey project van
Nobutec zal omstreeks week
28 opgeleverd worden.

Na een bouwperiode van drie
maanden is op 1 april 2010 de
gloednieuwe vestiging van
GroenRijk in Steenwijk geopend. De nieuwe GroenRijk
Steenwijk is daarbij ook aangewezen als de proeftuin voor
de formule. De nieuwe huisstijl
van de club is hier in zijn allernieuwste vorm en met de laatste snufjes gerealiseerd. Het
tuincentrum heeft een vvo van
3500 m2 waarvan 1000 m2 buitenterrein.
Ondernemers De Jong, Kors en
Vos zijn de trotse ‘bazen’ van
een zeer fraaie, door Nobutec
Tuincentra Projekten ‘turnkey
gebouwde’ GroenRijk.

In het verleden gebouwde tuincentra met een dakhelling van 21 graden en gedekt met 4 mm enkelglas hebben nogal eens problemen
met de lekdichtheid. Nobutec is gespecialiseerd in het vervangen
van dit soort daken met 16 mm en/of 32 mm polycarbonaat systemen. Hierdoor behoren niet alleen lekkages tot het verleden, maar
wordt tegelijkertijd het warmteverlies t.o.v. van enkelglas beperkt
met 50 tot 70%. Dit systeem heeft daarbij tevens keuzemogelijkheid
uit verschillende LTA percentages. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor
een lichtdoorlatendheid van 6% voor boven kassagebied, vis- en
dierafdeling en magazijn, 48% voor boven de kamerplanten en tuinmeubelen en 70% voor boven het perkgoed en de tuinplanten.
Kortom in alle opzichten een verantwoorde investering!

Dakrenovatie dit seizoen? Bel Mark: 06 44 40 35 72

Mark Segers opereert binnen de tuincentra wereld onder de naam Nobutec
Tuincentra Projekten. Kenmerk van dit
bedrijf is de veelzijdigheid en jarenlange
ervaring in deze branche.
Nobutec denkt mee in de ontwerpfase,
verzorgt de bouwvergunningsaanvraag
inclusief al het benodigde tekenwerk en
bouwt het projekt. Snel reageren en een
‘afspraak is afspraak’ mentaliteit staan
hoog in het vaandel.
Van turnkey-project tot kleine verbouwing, van dak- en gevelrenovatie tot 3D
ontwerp.
• nieuwbouw tuincentra
• speciale konstrukties
• overkappingen
• kasdak renovatie
• turnkey-projekten
• E- en W installaties
• verwarmingsinstallaties
• bouwvergunningen
• ontwerp en tekenwerk
• 3D ontwerpen
Zie ook: www.nobutec.nl
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