Vree wijze leverancier!

Ons aanbod in Gent

Totaalaanbod voor nieuwbouw en renovatie

Ruwbouw

Op onze nieuwe site van 13.000 m² bieden we alle bouw- en renovatiematerialen aan:

Beginnen bij het begin: de ruwbouw.

Dak- &
Gevelbekleding

ruwbouwmaterialen, dakmaterialen en gevelbekleding, hout, afwerkingsmaterialen, tegels en bestrating,

Van dakpannen over lichtkoepels tot

gereedschappen… Wij hebben het allemaal in huis! Voor gestabiliseerd zand (stabilisé) en chape kan je

prachtige gevelpanelen. Ook voor

bovendien terecht in onze gloednieuwe mengcentrale (vanaf december 2021).

het exterieur van je bouwproject ben
je bij ons aan het goede adres.

Tijdswinst

•

Isolatie

•

Dakpannen

Je vindt ons op een boogscheut van de Ghelamco Arena, op zo’n 2 minuten rijafstand van R4, E17 en

•

Snelbouwstenen

•

Onderdak

E40. Dankzij onze ruime openingsuren en met behulp van ons nachtsas kan je 24/7 je bouwmaterialen

•

Kimblokken

•

Leien

afhalen, wanneer het jou het beste past.

•

Cement & mortel

•

Sandwichpanelen (Joris Ide)

•

Gewelven, predallen, potten & balken

•

Rooﬁng & EPDM

Persoonlijke & professionele aanpak
Wij nemen echt onze tijd voor jouw bouwproject en al jouw vragen, en garanderen zo een persoonlijke
begeleiding die perfect aansluit bij jouw verwachtingen. Wij denken actief mee over jouw projecten en
helpen je zo naar de beste productkeuze en de beste oplossing.

Snelle levering
Dankzij ons uitgebreid wagenpark en onze sterke logistieke organisatie ben je bij ons verzekerd van een
snelle en ﬂexibele levering. Ook voor kraanwerk en leveringen met kooiaap kan je altijd op ons rekenen.

Hout

Tuin & Terras

Bouwen of verbouwen met hout?

Wij zijn thuis in elke tuin en op elk

Dankzij onze stock heb je bij Van

terras. Je vindt in onze showroom

den Braembussche snel het nodige

van 850 m² en 250 referenties voor

materiaal op locatie.

elk wat wils.

•

Dakconstructie (plat dak)

•

Keramische tegels

•

Ruwbouwhout

•

Natuursteen

•

Plaatmateriaal

•

Bestratingsmaterialen

•

Timmerhout

•

Waterdoorlaatbare materialen

•

Zoldertrappen

Afwerking

Stabilisé & Chape

Ook voor de nodige

In onze mengcentrale maken we de

afwerkingsmaterialen ben je bij

stabilisé in de samenstelling zoals

ons aan het juiste adres.

jij het wil. Vanaf 0,5 m³ laden wij je
vrachtwagen of aanhangwagen of
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•

Gipskarton

•

Gipsen

•

Vloeren

•

Tegellijmen & voegspecie

leveren we in bigbags of kipwagen.
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Showroom van 850 m2

Bouwshop van 850 m2

Voel en beleef onze stadstuin boordevol

In onze bouwshop vind je álles wat je als

inspiratie. Je vindt er 1000 door ons

aannemer nodig hebt: gereedschappen,

geselecteerde producten voor tuin & terras,

werkkledij, verbruiksproducten, etc.

vloer, dak & gevel.

Uuk in Gent!

Enkele van onze leveranciers

Meer weten over ons aanbod?
Kom langs in onze nieuwe bouwhandel

Ottergemsesteenweg-Zuid 717a

van maar liefst 13.000 m² of ga naar

9000 Gent

www.vandenbraembussche.be

09 376 70 30

Bouwmaterialen Van den Braembussche
komt naar Gent!
Als (h)echt familiebedrijf met een passie voor bouwmaterialen, beton en stabilisé staan we
al drie generaties lang klaar voor de vakman. Onze nieuwe bouwhandel op een toplocatie in
Gent is onze zevende vestiging in Vlaanderen.

Vandenbraembussche Gent

Liedermeerspark

Door alle bouwmaterialen aan te bieden, gaande van ruwbouw tot afwerking, heb je aan Van
den Braembussche één unieke partner voor jouw totale (ver)bouwproject: van A tot Z.

Ghelamco Arena

E17

E40

Bezoek nu onze nieuwe bouwhandel nabij de Ghelamco Arena!
Ottergemsesteenweg-Zuid 717a, 9000 Gent
Volg ons

Jorn Koop

Openingsuren Gent

Vestigingsmanager

Maandag - Vrijdag

6u30 - 18u

Van den Braembussche

gent@vandenbraembussche.be

Zaterdag

6u30 - 12u

vdbraembussche

09 376 70 30

In de zomer zijn we open vanaf 6u i.p.v. 6u30.
De stabilisécentrale sluit op weekdagen om 16u
en op zaterdag om 10u.
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Van den Braembussche bouwmaterialen & beton
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