
 
 

Houtskeletbouw  
Woningen 

 

Ons Doel :  
Bouwen aan uw dromen 

Wij kunnen u ook helpen op andere 
gebieden.     
   
 Bungalows en Chalets  

 Industriële hallen  

 Winkelruimtes  

 Terrassen in exotisch hout 

 Timmerwerk & Dakbedekking  

 Balkons  

 Uitbreidingen aan een gebouw 

 Aarzel niet ons te contacteren... 

Uw M.B.T. adviseur  : 

 
 

 

+32 (0)71.775.776 
+33 (0)625.340.889 
 

info@mbt-sprl.be 

Door zijn technische prestaties, zijn uitzonderlijke 

veelzijdigheid, zijn textuur en schoonheid, kan 

hout alle projecten aan. 

Zin in een kampeervakantie? 

Aarzel niet om ons eveneens te raadplegen voor 

de constructie van bungalows en chalets  



 Houtskeletbouw Woningen 
 Lichte of massieve structuren,  

 een keuze voor de toekomst ! 
Intelligent, Natuurlijk, Robuust, Gezond...  

Onze houtskeletbouw woningen hebben een 

beetje meer ! 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is dit type constructie bijna 2% goedkoper dan traditionele constructie in metselwerk. Bovendien zal u nog meer besparingen doen : 

 Besparingen op huurprijzen : de bouw van uw houtskeletbouw woning zal snel worden gerealiseerd, terwijl een traditionele woning meestal pas kan worden voltooid 
na een periode van 12 maanden. 

 Tussentijdse intresten op uw lening bij de bank zullen veel lager zijn als gevolg van de snelheid van de bouw. 

 Er zullen ook aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd op het gebied van de arbeidskosten. 

 U kan besluiten om zelf een deel van de werken uit te voeren.  Wij zullen u een gesloten werf leveren waarin u onmiddellijk kan leven. 

 Dankzij een perfecte isolatie en de afwezigheid van een thermische brug, zal u gedurende jaren op uw verwarmingskosten besparen. 

Een huis 
op uw maat  

Sneller droog 

en voor  

lange tijd 

Sneller in uw 

eigen huis  

Woningen van 
klasse [A], laag 

energieverbruik en passief  

Een kwalitatief 
hoogwaardige 
constructie  

Een aangenamer 

en gezonder 

klimaat  

Ecologisch en met aandacht voor toekomstige generaties  

Meer 

precisie  

Het houten huis 

past zich aan alle 

terreinen aan. Geen 

grote grondwerken 

noodzakelijk  


