
PREFAB: IDEAAL VOOR  
TECHNISCHE RUIMTEN

De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Het moet sneller, slimmer, 
flexibeler, kosten besparend en in de toekomst circulair. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en 
werken. Een goed voorbeeld van slimme installatieconcepten is het prefabriceren van technische ruimten. 
Naast de grote tijdbesparing op de bouw en de onafhankelijkheid van het weer, biedt prefab de volgende 
voordelen:
• Standaardisatie;
• Stekkerbare oplossingen waarmee de installatietijd drastisch wordt verkort;
• Hogere en uniforme kwaliteit door een beter controleerbare productieomgeving;
• Hogere bouwefficiency door een meer geordende productie omgeving;
• Lagere faalkosten.



Flexibel aan te passen

Ketensamenwerking is vandaag de dag de dag essentieel. Al in een vroeg stadium van een nieuwbouw-
project werkt men samen met de opdrachtgever en de ketenpartners. Er ontstaat dan een transparant 
dialoog waarin de ideale mogelijkheden van de installatietechniek zorgvuldig worden besproken. Daarbij 
kunt u voor nieuwbouw een prefab basisconcept aanbieden, dat eenvoudig en afhankelijk van de wensen 
van de opdrachtgever kan worden aangepast. In de praktijk is gebleken dat het voorwandsysteem TECE-
profil eenvoudig is aan te passen en praktischer is dan bijvoorbeeld een frame van gelast staal.

Prefab met TECEprofil

Voor nieuwbouw zijn er al verscheidene bedrijven die prefab modulen vervaardigen. Zo heeft Löwik 
Installatietechniek twee prefab modules ontwikkeld. Een installatiemodule voor op de begane grond en 
een leidingschachtmodule voor de 1e verdieping. De beide modules zijn gebouwd met het TECEprofil 
voorwandsysteem en zijn beiden voorzien van het TECE inbouwreservoir.



Een ander bedrijf dat anticipeert op trends is Conn-
tech. Zij integreren slimme installatieoplossingen, 
zoals prefab modulen met het voorwandsysteem 
TECEprofil, waarin de inbouwreservoirs met be-
dieningsplaten en het leidingsysteem met steek-
fittingen TECElogo zijn geïntegreerd. Een ander 
voorbeeld is bouwbedrijf Van Wijnen die prefab 
woningen bouwt onder de noemer Fijn Wonen. De 
24 prefab technische ruimten zijn uitgevoerd met 
TECEprofil en onlangs voor het eerst bij het nieuw-
bouwproject in Heerhugowaard toegepast.



Waarom TECEprofil?

Het voorwandsysteem TECEprofil is sterk, vorm-
vast, universeel inzetbaar en heeft een laag ge-
wicht. Omdat het uit weinig delen bestaat is de 
verwerking eenvoudig, bovendien is er geen spe-
ciaal gereedschap nodig. Door de simpele monta-
ge kunnen de voorwanden snel, stabiel en veilig 
geïnstalleerd worden. Zelfs complexe voorwanden 
worden opgebouwd met slechts drie basisdelen. 
De praktische voordelen zijn: 

• Ontbramen na het afzagen van de profielbuizen is niet nodig;
• Onnauwkeurigheden bij het op lengte maken van de profielbuis zijn eenvoudig weg te werken;
• Dankzij de hoekverbindingen zijn de hoeken altijd recht;
• Montage zonder speciaal gereedschap;
• Eenvoudig weer los te maken verbindingen;
• Vervaardigd van verzinkt staal;
• Bewijs van stabiliteit van het keuringsinstituut MPA te Braunschweig.

MorgenWonen met TECElogo

Om het leidingwerk voor cv en drinkwater eenvoudig op de bouwplaats te monteren is het push fit lei-
dingsysteem TECElogo, door o.a. Homij Technische installaties geïnstalleerd. Eenvoud en eenduidigheid 
zorgen er voor, dat de push fit verbindingen op de bouwplaats gegarandeerd dicht kunnen worden uitge-
voerd. Ook het beperkt gebruik van gereedschap en de 30 % tijdbesparing in vergelijking tot perssyste-
men, zijn voordelen van TECElogo.

WWW.TECE.COM/NL/INSTALLATIEWANDEN

http://www.tece.com/nl/installatiewanden

