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Free2Build, 
een nieuwe 
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bouwen

Free2Build, een nieuwe dimensie in bouwen
Free2Build staat voor hoogwaardige, tweeschalige prefab gevelelementen met een  
traditionele opbouw: bakstenen buitenspouwblad, luchtspouw, isolatie en betonnen 
binnenspouwblad. De mogelijkheden in vorm, kleur en formaat zijn nagenoeg onbeperkt. 
Free2Build brengt de wensen van constructeur en ontwerper samen. De eerste wil snel-
heid met prefab bouwen, de tweede wenst de esthetiek van baksteen. Free2Build is een 
nieuwe dimensie in bouwen. Het resultaat van een partnership tussen twee ervaren 
specialisten: Wienerberger en Hurks oosthoek kemper. 

Baksteen met alle voordelen van prefab
Dankzij het gebruik van bakstenen zijn de mogelijkheden qua ontwerp en esthetiek 
nagenoeg onbeperkt. De elementen sluiten naadloos aan op andere (bestaande) bouw-
delen.
Free2Build is zeer geschikt voor seriematige bouw en kent alle voordelen van prefab: 
geen invloed door het weer, verbeterde werkomstandigheden, meer snelheid en afleve-
ring op maat. Het rekent af met mogelijke nadelen van traditionele verwerking in hoog-
bouw. In Free2Build versterken traditioneel bouwen en innovatie elkaar. 



Volwaardige isolatie door luchtspouw
Het gebruik van een spouw bij Free2Build heeft een duidelijke toegevoegde waarde ten 
opzichte van concurrerende sandwichelementen. De spouw voorkomt koudebruggen. 
En het ventilerende buitenspouwblad voorkomt vochtdoorslag. Free2Build-elementen 
zijn voorzien van volle bakstenen, een uniek ophangsysteem en een hoogwaardige 
afwerking. Free2Build-elementen worden geproduceerd door Hurks oosthoek kemper,  
specialist in betonnen constructies.

De voordelen van prefab
M Productie onder geconditioneerde omstandigheden. 
 Weersinvloeden zijn uitgesloten.
M Productie op maat per project.
M Betere arbeidsomstandigheden op de bouwplaats.
M Afhankelijk van het bouwproject zijn steigers niet meer nodig. 
 Stellen gebeurt vanaf de verdieping. Bovendien is voegen niet meer nodig.
M Logistiek exact afgestemd op bouwplanning.
M Meer snelheid in bouwen.

Wienerberger BrickSupport
BrickSupport van Wienerberger staat voor vernieuwing in keramische bouwmaterialen. 
Innovaties die een bron van inspiratie zijn voor ontwerp en bouwtechniek; zowel op 
individueel als op projectniveau. Door inlevingsvermogen en dankzij bundeling van ken-
nis en kunde op keramisch gebied ontstaan er fraaie en nieuwe toepassingen in baksteen. 
Voor veilig, comfortabel en plezierig wonen en leven. Free2Build is onderdeel van 
Wienerberger BrickSupport.
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Wienerberger B.V.

Hogeweg 95
5301 LK Zaltbommel
Postbus 144
5300 AC Zaltbommel

T 0418 - 59 71 11
F 0418 - 59 12 92
info.nl@wienerberger.com
www.wienerberger.nl


