Voor alle leidingen in de woning
Sneller en makkelijker werken
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Werkwijze

Sneller en makkelijker werken

De studiedienst ondersteunt u graag met uw prefab-wens.

Compleet productportfolio

Binnen vijf werkdagen na aanvraag ontvangt u een ontwerp

1. Riolering: PVC, PP en PE

met offerte.

2. Ventilatie: DYKA AIR

Omdat DYKA 24/7 produceert volgens ISO gecertificeerde

3. Toevoer koud en warm water

processen op twee productielocaties kunnen wij binnen
vijf tot zeven werkdagen uw prefab-bestelling leveren op
de bouwplaats. Heeft u het nog sneller nodig? Neem dan

Een kwalitatieve installatie opleveren in een steeds kortere bouwtijd met minder mensen is voor veel

contact met ons op.

installateurs en loodgieters een uitdaging. Daarom biedt DYKA u een helpende hand met prefab,

Andere prefab-wens? Vraag naar de mogelijkheden.

Door gebruik te maken van DYKA’s prefab-service bespaart

van ontwerp volgens bouwbesluit tot extra snelle levering. U kunt kiezen uit verschillende soorten prefab.

u veel tijd, ruimte aan overbodige opslag, transport, handling

Van alleen zaagwerk tot kant-en-klare prefab-sets, kies de oplossing die het beste bij u past.

en verkleint u de kans op faalkosten. U kunt direct aan de
slag op de bouwplaats.

Met DYKA Prefab

Met DYKA Prefab bespaart u op:
	Logistieke voorbereiding
In- en opslag van al het materiaal en
geen voorraadbeheer.
	
Werkvoorbereiding
U hoeft geen productietekeningen te
maken of materiaallijsten bij te houden.
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Besparing

Offerte & tekening

Montage op
bouwplaats

Installeren/
afbouw

	
Werk op de bouwplaats
Geen meet-, zaag- en aanschuinwerk op
de bouw en ook geen afval. Ook lijm- of
laswerk is al voor u gedaan.

De traditionele werkwijze
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Transport
De prefab-materialen worden direct op
de bouwplaats bezorgd.
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Waar wilt u op besparen?
A

B

C

D

Buis op
maat gezaagd

Buis en hulpstukken
op maat gebundeld

Compleet
gemonteerde set

Compleet gemonteerde set
met ontwerp en advies
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Meet en zaagwerk
Afval
Voorraad en handling
Order picken
Transport
Assemblagetijd
Installatietijd
Faalkosten
Ontwerp en advies

DYKA service

Klaar voor de samenwerking
DYKA staat klaar voor zijn klanten. Niet alleen met slimme oplossingen, maar ook met de services die u nodig heeft.
Weten welke prefab-mogelijkheden het beste bij u passen? Neem contact op met onze studiedienst via
studiedienst@dyka.be of bel 011 800420. We helpen u graag verder.

Technisch
advies

Logistieke
service
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