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PLATEM BOUW

Platem Bouw heet nu Gouwe Bouw. “En
verder verandert er niks,” vertelt eigenaar
Anke Plat. “We zijn en blijven gewoon
het succesvolle bouwbedrijf in het Groene
Hart mét een groen hart.”
Gouwe Bouw is en blijft onlosmakelijk verbonden met Epko en Anke Plat. Ze onderscheiden zich van andere bouwbedrijven door hun
toekomstgerichte visie op creativiteit en kwaliteit én hun persoonlijke aanpak. Ook met hun
showroom op het Gouwe Park in Moordrecht
vallen ze op. Hier staan verschillende opstellingen van dakkapellen, uitbouwen, (voor)
deuren, schuifpuien en zelfs raam- en deurbeslag.

Een echte partner!

Gouwe Bouw is dé samenwerkingspartner
om je woonwensen te laten vervullen. Elk

bouwplan, dat Gouwe Bouw ontwikkelt, geeft
op een kwalitatieve en creatieve manier invulling aan die wensen. Gouwe Bouw is
doorgaans hoofdaannemer, waarbij ze eigen
medewerkers inzetten én samenwerken met
vaste onderaannemers.

Epko: “Wij vinden een persoonlijke aanpak
voor elke opdrachtgever erg belangrijk. Of
je nou een particulier of een bedrijf bent, we
communiceren met iedereen open over onze
kijk op het project en de manier van aanpakken. Voor ons is het belangrijk om te weten
wat onze opdrachtgevers straks willen ervaren in hun nieuwe leef- of werkomgeving,
zodat wij de bouwplannen optimaal daarop
kunnen afstemmen. In het eerste gesprek
zullen wij daarvoor dan ook ruimschoots de
tijd nemen.”

Duurzaam bouwen

Vanaf 2020 geldt voor alle nieuwbouw de
wettelijke
verplichting
dat
het
Bijna
EnergieNeutraal
(BENG)
moet
worden
gebouwd. Gouwe Bouw loopt op deze
ontwikkeling al ver voor. Ze passen al langere
tijd verschillende duurzame bouwmethodes
en -materialen toe.
Anke: “Wij staan erom bekend dat we buiten de
traditionele kaders denken. Dat levert telkens
verrassende opleveringen op. We zorgen er
bij elk bouwproject voor dat de Rc-waarde, die
het isolerend vermogen van een constructie
aangeeft, hoog ligt. Hoe hoger de Rc-waarde
van gevel, dak en vloer is, hoe meer warmte er
binnen wordt gehouden. Dat is natuurlijk een
goed begin van energiezuinig wonen en leven.”

Dealerschappen

Gouwe Bouw is al vanaf 2003 dealer
van Knipping Kozijnen en sinds 2012
van Solarlux, die onder meer glazen
vouwwanden en serres maakt.
Beide fabrikanten zijn vernieuwend
en passen de meest duurzame
materialen toe.
Hun producten zijn bovendien
geschikt voor iedere bouwstijl, van
klassiek tot hypermodern. Een goede
match dus tussen kwaliteit met
een prachtige uitstraling, een hoge
isolatiewaarde en een groen hart.

Gouwe Bouw maakt woningen ‘klaar voor de toekomst’. We
hebben maar één aarde, dus daar moeten we zuinig op zijn.

Zuidbaan 517 Moordrecht
(Gouwe Park)
Tel. 0182 - 636 704
info@platem-bouw.nl
www.platem-bouw.nl

