
Ben je op zoek naar bouwplaatsinrichting, of ga je een projectlocatie opzetten? 
Met behulp van ons modulaire bouwsysteem kunnen wij je helpen om de basis 
te leggen voor een succesvol project, door jullie snel en doeltreffend van een in-
richting te voorzien die aan al jullie wensen voldoet. 

Modulaire bouw als snelle en flexibele 
bouwplaatsinrichting

Een goede basis voor elke projectlocatie



Een op maat gemaakte  
ruimteoplossing binnen enkele weken

Het uiterst flexibele modulaire bouwconcept van Losberger De Boer is bij 
uitstek geschikt voor het inrichten van bouwplaatsen en projectlocaties. 
Afhankelijk van jullie wensen, kunnen we je binnen enkele dagen tot weken 
voorzien van een volledig op maat gemaakte accommodatie die geschikt is 
voor zowel kort als langdurig gebruik. 

Een snel realiseerbare lange termijnoplossing
Voor de bouw van projectlocaties of -inrichtingen maken wij gebruik van modulaire units en structuren (en combinaties hiervan). 
Wij hebben veel ervaring met het inrichten van bouwplaatsen en projectlocaties en beschikken over een ruime voorraad. Hierdoor 
kunnen we je een op maat gemaakte ruimteoplossing bieden, die snel kan worden geplaatst. 
Onze units en structuren zijn robuust en duurzaam, waardoor ze jarenlang intensief kunnen worden gebruikt. Daarnaast zorgen wij 
ervoor dat jullie wat betreft de inrichting altijd flexibel zijn. Al onze accommodaties kunnen na installatie op- en afgeschaald wor-
den. Een bestaand deel uitbreiden of verkleinen, een verdieping of gebouw erbij plaatsen of zelfs het geheel verplaatsen: het is al-
lemaal mogelijk. Dankzij de kwaliteit van het materiaal en de vele mogelijkheden om de accommodatie aan te passen, zijn onze ru-
imteoplossingen ook uitermate geschikt als bouwplaatsinrichting voor langlopende projecten. 

Maatwerk
Onze kantoor-, kleed- en kantineaccommodaties zijn perfect voor dagelijks gebruik op een projectlocatie. Naast het feit dat ze robu-
ust en degelijk zijn, bieden ze talloze mogelijkheden wat betreft de indeling en configuraties. Door op maat aangepaste units te 
combineren, kunnen we snel voldoende ruimte creëren voor jullie medewerkers. Daarnaast kunnen we scheidingswanden aanbren-
gen voor de juiste indeling. Als de ruimte op de locatie beperkt is, kunnen we zelfs de lucht in om extra kantoor- of personeelsruim-
te op de tweede en derde verdieping te creëren. 
We kunnen jullie accommodatie bovendien compleet inrichten en voorzien van zaken als diverse kantoorruimten voor één of meer-
dere personen, meubilair, stoffering, airco, verwarming, een keuken en sanitaire voorzieningen. 
We denken met je mee en zorgen ervoor dat projectaccommodatie optimaal wordt afgestemd op het beoogde gebruik. Onze pro-
ductspecialist kan al tijdens het eerste gesprek de diverse configuratieopties laten zien en tevens op zeer korte termijn een eerste 
concept-ontwerp aandragen. 

Wil je meer weten over bouwplaatsinrichting door Losberger De Boer, neem dan contact met ons op.

Onze bouwplaatsinrichting kan onder meer bestaan uit een combinatie van: 
�� Volledig functionele kantoren
�� Personeelsaccommodaties

�� Kantines & schaftruimtes
�� Diefstalbestendige opslagcontainers
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