AUGUSTINUS
IJzersterk fundament onder elk bouwproject

Augustinus Aannemersbedrijf gaat
graag de diepte in. Betonwerken in de
grond voor verschillende toepassingen
en in elke gewenste afmeting zijn ons
dagelijks werk.

MAATWERK IN BETONWERKEN

PROJECT

Kelders, funderingen, betonvloeren en laaddocks:
Augustinus maakt het allemaal. Voor onze kelders
gebruiken we een veelzijdig bekistingssysteem waarmee
we snel en economisch kunnen bouwen, wat en waar u
het wilt. Het storten van verschillende wandhoogtes en
wanddiktes is geen enkel probleem.

Hotel Van der Valk Veenendaal
Dura Vermeer en Augustinus Aannemersbedrijf
werken nauw samen bij de bouw van het nieuwe
Van der Valk hotel in Veenendaal. Op de bouw ligt
een hoge tijdsdruk en met de onderaannemers is
gezocht naar mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk
te bouwen. Augustinus heeft enkele aanpassingen
in het betonwerk voorgesteld. De fundering voor het
150 kamers tellende hotel en de parkeergarage in de
onderste twee lagen is hierdoor in de geplande 10
weken gerealiseerd. Augustinus laat zien dat het ook
boven de grond kan werken en neemt bij dit project
het storten van druklagen op de in totaal 25.000 m²
vloeren voor haar rekening.

Als de heipalen in de grond zitten, gaat Augustinus
Aannemersbedrijf aan de slag. Calculatie voor
funderingen, kelders en betonvloeren rekenen wij
dagelijks uit. Wij denken met u mee en zoeken naar
mogelijkheden om de doorlooptijd van het project te
verkorten en kosten te beperken. Onze expertise stelt u
in staat snel en vakkundig te werken.

Hotel Van der Valk Veenendaal

“Bij het nieuwe bouwen moet het allemaal snel en vakkundig.
Dan is het fijn als je kunt samenwerken met een onderaannemer
met verstand van zaken. Door enkele aanpassingen in het betonwerk
is de doorlooptijd bij dit project aanzienlijk verkort.”
Jeffrey Ossendrijver, hoofd productie Dura Vermeer

“Met Augustinus is het prettig samenwerken. Zij denken met je mee
en waar nodig passen zij hun planning aan om de voortgang van het
project te bespoedigen. Leveringen zijn goed voorbereid en mede
dankzij hun moderne Putzmeister betonpompen kijken wij terug op
een prima verlopen project.”
Gerard van Lagen, projectleider BT-CO

G-star Amsterdam

SNEL UW BETON OP ELKE PLAATS

PROJECT

Snel, flexibel, vakkundig en oplossingsgericht. Deze
kernwaarden zijn van toepassing op Augustinus
Betonpompverhuur. Wij denken met u mee, plannen
slim en zorgen zo voor maximale beschikbaarheid van
ons moderne materieel. Waar in Nederland u onze
betonpompen ook wilt inzetten, wij zijn flexibel en
leveren snel.

G-star Amsterdam
In de zomer van 2014 werkt BT-CO uit Nederhemert
als onderaannemer aan het nieuwe bedrijfspand
van G-Star in Amsterdam. BT-CO is verantwoordelijk
voor de fundering, verdiepingsvloeren en wanden
van kantoor en hal met een totale oppervlakte van
20000 m2.

Betonstorten op elke hoogte, diepte en afstand is
onze specialiteit. Moeilijk bereikbare plaatsen zien
wij als een uitdaging. Door hun flexibele slangen
overbruggen onze moderne Putzmeister betonpompen
gemakkelijk lange afstanden, zelfs binnen gebouwen.
VCA-gecertificeerde machinisten bedienen de goed
onderhouden betonpompen.

Augustinus is ingeschakeld voor de levering van
de benodigde hoeveelheid wapening en beton.
De betonpompen van Augustinus zijn daarbij tot in
de bouwput gereden. Met hun enorme reikwijdte van
42 meter konden zij in een keer grote stukken overbruggen, zonder dat de betonpomp verzet hoefde
te worden.

Augustinus Betonpompverhuur
heeft betonpompen beschikbaar in
diverse hoogte en capaciteiten.
Zo is er altijd een geschikt model
voor uw project voorhanden.

Augustinus Prefabwapeningsstaal kent
geen beperkingen in wapeningsstaal.
Alle combinaties en hoeveelheden
leveren wij. Snelheid, flexibiliteit en
service, daarin zijn wij uniek.

FLEXIBEL IN WAPENING

PROJECTEN

Betonijzer, pasnetten, standaard netten, staafnetten,
stroken en korven: in Ochten maken wij het allemaal.
Precies op maat, overeenkomstig de projectspecificaties
en volgens afspraak geleverd, op elke locatie in
Nederland. Zo kunnen onze klanten efficiënt werken.

Renovatie vloer RDM
Vier grote hallen van het havenbedrijf Rotterdam hebben
in 2013 en 2014 een grote renovatie ondergaan.
OV & Loos Wapeningscentrale is verantwoordelijk voor
het leggen van in totaal 1.350 ton zware wapening in
verschillende fases. De klus moet in hoog tempo uitgevoerd
worden. Het leveren van 600 ton losse wapening in twee
weken tijd is voor Augustinus geen probleem.

Onze volautomatische las-buigmachine staat garant
voor constante kwaliteit en maatwerk. En niet alleen
voor grote hoeveelheden. Flexibiliteit in omsteltijd en
diversiteit maakt ook de productie van kleinere series
interessant. Voor kelders, vloeren of funderingen stellen
wij een volledig bouwpakket voor u samen. Het wordt
door onze vrachtwagens als compleet pakket op uw
bouwproject afgeleverd.
Wij kunnen op verzoek
wapeningsstaal leveren.

KOMO

gecertificeerd

Project Kwintijn
In Amsterdam is de bouw van een nieuw appartementencomplex Kwintijn in volle gang. Uiteindelijk moeten hier
118 appartementen gerealiseerd worden. De oplevering
is gepland medio 2015. Voor de aannemer is dit een
prestige project en alle partijen moeten zich houden aan
de strakke planning. Krijt & Zonen uit Zaandam is door
de aannemer ingeschakeld voor het aanbrengen van
betonvlechtwerk. Augustinus Prefabwapeningsstaal levert
de benodigde 2.500 ton wapening.

Project Kwintijn

“Augustinus kan veel meer dan een standaard
leverancier en is gespecialiseerd in maatwerk. Ze kunnen alles maken,
zijn ingericht op de levering van grote hoeveelheden en gaan mee in
onze planning. Samen vormen wij een goede combinatie.”
Rob Krijt, directeur Krijt & Zonen

Den Hartog & Augustinus realiseert
de juiste vloer voor elk gebouw.
Het storten en afwerken van binnen
en buitenvloeren is onze specialiteit.

DE JUISTE VLOER VOOR ELK GEBOUW

PROJECT

Geen bedrijfsvloer is hetzelfde. Elke betonvloer vereist
een eigen specifieke benadering. De samenstelling
van het beton, wapening en afwerking verschillen per
situatie. Den Hartog & Augustinus heeft veel ervaring
in het leveren, storten en afwerken van betonvloeren
voor bedrijfsmatige ruimtes.

Distributiecentrum SCA
Hardeman Veenendaal heeft in opdracht van SCA een
distributiecentrum met hoogbouwmagazijn gebouwd
op de bestaande locatie in Hoogezand. Den Hartog &
Augustinus is ingeschakeld voor het storten en afwerken
van bijna 12.000 m² begane grondvloer en 2.600 m²
verdiepingsvloer. Ruim 260.000 kilo wapening is geleverd en aangebracht, afgewerkt met in totaal 3.000 m³
beton. De opdrachtgever stelde hoge eisen aan het
uitvoeringsniveau. Magazijnstellingen van 32 meter
hoog vereisen een extreem vlakke en net afgewerkte
vloer. Den Hartog & Augustinus is erin geslaagd met de
traditionele vloer, bewapening en afwerkingmethoden
de gewenste vlakheid te realiseren.

Monolietvloeren zijn onze specialiteit. Direct na het
storten en verdichten wordt het oppervlak met stalen
spanen mechanisch geschuurd en afgepleisterd. In één
arbeidsgang, dus dat spaart tijd. Het aanbrengen van
een afwerklaag of dekvloer is overbodig, betonvloer
en vloeroppervlak vormen al direct één geheel. Een
gladde, vlakke en duurzame vloer is het eindresultaat.

Distributiecentrum SCA

“Bij dit project lag de lat heel hoog qua vlakheid en netheid van de
vloeren. Dan kies je toch voor een specialist en een partij waar je al
veel vaker naar volle tevredenheid mee samengewerkt hebt.”
Johan Hardeman, directeur Hardeman Veenendaal

“Dagelijks verlaten medewerkers, betonpompen en trailers vol met wapeningsstaal
ons terrein. Op weg naar projecten van
klanten, verspreid over heel Nederland.
Zo zorgen wij gezamenlijk voor een ijzersterk
fundament onder elk bouwproject.”
Niek & Teo Augustinus

FAMILIEBEDRIJF

Augustinus is een echt familiebedrijf. De basis is in
1993 gelegd door Teo Augustinus, later versterkt door
broer Niek. Inmiddels werken er een groot aantal
familieleden mee binnen alle geledingen van het bedrijf.
Augustinus is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid
tot een toonaangevende specialist in het leveren van
wapeningsstaal, het maken van funderingen, kelders,
bedrijfsvloeren en de verhuur van betonpompen. Ruim
honderd medewerkers zijn dagelijks met veel inzet en
enthousiasme aan het werk, de betrokkenheid bij de
projecten van opdrachtgevers is groot.
VIER WERKMAATSCHAPPIJEN

Flexibiliteit, snelle levertijden en maatwerk zijn onze
kernwaarden. Meedenken en een persoonlijke
benadering staan voorop. Dat kan omdat de
verschillende activiteiten zijn ondergebracht in vier
aparte werkmaatschappijen.

AUGUSTINUS BV
Bonegraafseweg 4b | 4051 CH OCHTEN
T 0344-647080 | F 0344-647085
info@augustinusbv.nl | www.augustinusbv.nl

Augustinus Aannemersbedrijf BV verzorgt betonwerken, zoals kelders, vloeren en funderingen.
Augustinus Prefabwapeningsstaal BV levert prefab
wapeningsstaal en betonijzer in staven, rollen of matten.
Betonstorten op elke hoogte, diepte en afstand is de
specialiteit van Augustinus Betonpompverhuur. Tenslotte
is Den Hartog & Augustinus BV gespecialiseerd in het
storten en afwerken van monolitische bedrijfsvloeren,
voor binnen en buiten.
TOTAALOPLOSSING

Augustinus is sterk in totaaloplossingen. De werkmaatschappijen zijn onder een dak
gehuisvest
en werken naadloos samen. De lijnen zijn kort.
Zo kunnen wij onze klanten ontzorgen en een (beton)
project van A tot Z regelen. Hoogwaardig materieel,
innovatieve technieken en vakkundig personeel zorgen
ervoor dat uw project bij ons in goede handen is.

