P. Wings &
Immover slaan
de handen
in mekaar!

Waarom kiezen voor Houtskeletbouw?
Het houtskeletbouwbedrijf Immover uit Geel is niet aan zijn proefstuk toe. Het bedrijf is sinds de jaren zestig al
actief in de sector en kan terugblikken op meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling en bouw van
houtskeletbouw. Immover bekleedt hierin een pioniersrol en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Als
gereputeerd bedrijf heeft Immover alle fasen doorlopen tot de huidige meest geavanceerde manier van
houtskeletbouw.
Immover koos in de streek voor
samenwerking met Patrick Wingels.

een

Patrick leidt in de streek het renovatiebedrijf P.
Wings en heeft reeds meer dan 30 jaar ervaring
in de bouwsector. De familie Wingels uit Asse
heeft ook een sterke reputatie in de houtsector.
Patrick, momenteel al 8 jaar wonende in Halle, is
reeds de 3de generatie met een hart voor hout.
Hij is dan ook de meest aangewezen
contactpersoon voor al uw bouwplannen in de
regio Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant.
Of het nu gaat om verbouwingen, nieuwbouw,
projecten, enz... dit kan zowel voor privé als voor
commerciële doeleinden. Voor ieder probleem
wordt er naar de beste oplossing gezocht!
TENDENS
Houtskeletbouw wint meer en meer aan belang.
Elke bouwonderneming is verplicht om de
huidige EPB-normen te volgen. In de toekomst
zullen er alleen maar energiezuinige woningen
worden gebouwd. Houtskeletbouw leent zich
daar uitstekend toe. Meer nog, bij het bouwen
van woningen tegen concurrentiële prijzen
behaalt
Immover
nu
al
de
strenge
energienormen
van
2021
of
bijna
energieneutraal. In Lochristi bouwde Immover
Houtskeletbouw een site met 16 BEN woningen
of Bijna Energie Neutrale woningen.

SNELHEID
Het bouwen van een houtskelet wordt
wereldwijd toegepast en is al jarenlang een
beproefde bouwtechniek bij uitstek. Het is
vooral een snelle manier van bouwen! Het totale
bouwproces van een houtskeletbouw met
Immover wordt met verschillende maanden
ingekort. Dit resulteert in een extra besparing
voor de bouwheer of voor de projectontwikkelaar.
Waarom is het bouwproces met hout veel
korter?
Houten elementen worden vooraf in de fabriek
vervaardigd en ter plaatse op de werf
gemonteerd. Het totale skelet voorzien van
muren, vloerelementen en onderdak neemt
slechts een paar dagen montagetijd in beslag.
BOUWSTIJL
Elke bouwstijl en afwerking is mogelijk bij
houtskeletbouw. Van eigentijdse woningen tot
woningen in pastorijstijl en exclusieve villa’s.
Houtskeletbouw wordt eveneens toegepast in
appartementen, industriebouw, kantoorbouw,
rusthuizen en scholen.
ECOLOGISCH
Houtskeletbouw is een ecologisch verantwoorde manier van bouwen. Hout is
bovendien 100% hernieuwbaar ! Wist u dat er

momenteel méér bomen geplant,
dan geoogst worden! Deze bomen
leveren zuurstof. Beheerde bossen
zijn CO2 regulerend. Immover
gebruikt uitsluitend FSC gekeurd
hout. FSC is het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer. Isolatie en
damp-open materiaal bevatten geen
schadelijke bindmiddelen. Hout als duurzaam
bouwmateriaal heeft een gunstige invloed op de
CO2 balans, zowel tijdens de productie als bij de
ingebruikname van de woning.
THERMISCHE WAARDEN
Een woning in houtskeletbouw is zeer snel
opgewarmd. Alle onderdelen van de woning zijn
nauwkeurig berekend en gemaakt in de fabriek.
Immover bereidt elk project via CAD tot in de
puntjes voor. De tekenafdeling vormt de
architectuurplannen om tot 3D-plannen waarbij
slechte verbindingen of leemtes uitgesloten
worden. Zo zijn er nauwelijks tocht doorlatende
openingen mogelijk met als positief resultaat:
een lagere energiefactuur. Tot slot integreert
Immover de juiste mix met moderne technieken
zoals
een
warmtepomp
en
een
ventilatiesysteem D, voor een perfecte
woningventilatie!
Neem vrijblijvend contact op met P. Wings
voor bijkomende informatie : 0473 51 23 11
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