D è speci al i s t i n v e r h u u r va n w e rk t e n t e n
v oo r b o u w -, i nfr a e n i n d u s t ri e .

Inleiding
Flinke regenbuien, sneeuw, harde wind, een hoge luchtvochtigheid en extreme temperaturen… Ongewenste weersinvloeden zijn
vaak nadelig voor de voortgang van uw project, het kost u tenslotte veel tijd en geld als daardoor de deadline niet wordt gehaald.
Wilt u onafhankelijk zijn van het weer en deze risico’s uitsluiten, dan biedt
deze brochure u oplossingen om een droge, windvrije, veilige en geconditioneerde werkplek, of een tijdelijke opslagruimte te creëren. Dankzij onze
werktenten en overkappingen bent u niet afhankelijk van weersomstandigheden en kunt u zonder oponthoud doorwerken. Werktent maakt het
werken werkbaar.
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Een passende oplossing...

Bouw
In de bouwwereld hanteert men, over het algemeen genomen, zeer strakke planningen. Slechte
weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op
die planning, met alle gevolgen van dien: stagnatie
in de voortgang en mogelijk zelfs een te late oplevering met de daaraan klevende boeteclausules…
U bent er daarom bij gebaat dat onwerkbare dagen zoveel mogelijk worden beperkt. Op het weer
heeft u geen invloed, maar u kunt wel de werkomstandigheden optimaliseren door het plaatsen van
een tijdelijke overkapping. Wij bieden aannemers
in de woning- en utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud maatwerkoplossingen op locatie.

Infra
In de grond-, weg- en waterbouw zijn weerscomponenten als neerslag, hoge of lage temperaturen,
een hoge luchtvochtigheid en harde wind niet wenselijk, omdat ze de voortgang van projecten belemmeren. De tijdelijke overkappingen van Werktent
zorgen ervoor dat uw werknemers werken in een veilige, droge, windvrije en - indien gewenst - geconditioneerde ruimte. Dankzij onze doorwerkvoorzieningen kunnen wij op elke locatie en in elke gewenste
maat een tijdelijke werkruimte creëren.

S p oo r
Werkzaamheden aan rails en perrons zijn in veel gevallen strak gepland. Juist daarom mag vertraging
in het werk vanwege atmosferische invloeden geen
factor zijn. Met een tijdelijke overkapping kunnen
werkzaamheden altijd doorgaan. Door onze ruime
ervaring met het plaatsen van doorwerkvoorzieningen op, aan en over rails en perrons, creëren wij
een veilige en efficiënte werkplek voor uw mensen.
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...voor elk project

Bruggen
Sommige onderhoudswerkzaamheden aan bruggen dienen te gebeuren onder ideale weersomstandigheden. Wilt u daar niet van afhankelijk zijn?
Dan is een doorwerktent de ideale oplossing: uw
werkzaamheden kunnen te allen tijde doorgaan.

Z wemb a de n
Het coaten en betegelen van een zwembad moet
onder de juiste weercondities worden uitgevoerd.
Neerslag en sterke zonnestralen kunnen van grote
invloed zijn op de voortgang van de werkzaamheden. Met een tijdelijke overkapping van het zwembad bent u verzekerd van een droge en comfortabele ruimte waarin u uw werkzaamheden kunt
verrichten.

I n d u st r ie
Lassen, stralen, slijpen en coaten zijn werkzaamheden die niet beïnvloed mogen worden door weersomstandigheden. Met een werktent zorgt u ervoor
dat de werkzaamheden droog, windvrij, veilig en,
indien gewenst, onder geconditioneerde omstandigheden uitgevoerd kunnen worden.

T ijdelij k e
o p sl a g
Heeft u een tijdelijk ruimteprobleem? Dan is een opslagtent op locatie een flexibele en adequate oplossing om snel extra ruimte te creëren. In een opslagtent kunt u uw materiaal, materieel, machines,
gereedschappen, pallets en dergelijke droog en
eventueel warm opslaan.
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D E WERKTENT

Onze werktent is de ideale oplossing voor het
tijdelijk overkappen van uw project: het is bestand tegen alle weersomstandigheden en
windsnelheden tot ca. 100 km/u. Daarnaast is
de werktent op vrijwel alle ondergronden te
plaatsen. Dit gebeurt op een snelle en efficiënte manier.

Luchtverwarming
Indien gewenst zorgen wij ervoor dat de tent volledig wordt verwarmd door middel van een heteluchtverwarmingsinstallatie. Deze wordt compleet
met brandstoftanks, uitblaaskast en thermostaat
geïnstalleerd. Werktent plaatst kachels welke diverse volumes kunnen verwarmen. Dit houdt in dat de
tent altijd volledig wordt verwarmd, ongeacht de

Onze werktenten zijn:

inhoud. Uiteraard worden de verwarmingsunits bui-

• wind- en waterdicht;

ten de tent geplaatst, zodat u er geen hinder van

• vorstvrij;

ondervindt.

• snel op- en af te bouwen;
• verwarmbaar;

Veiligheid

• te huur in standaardmaten en als maatwerk;

De werktent voldoet aan alle veiligheidseisen: het is

• vrij te overspannen;

hittebestendig, beschikt over een vlamvertragend

• indien gewenst, verwarmd en verlicht;

zeil en is altijd vrij te overspannen. Onze mensen zijn

• veilig;

VCA-gecertificeerd en beschikken over een veilig-

• snel beschikbaar.

heidspaspoort.

Bovendien staan in een werktent uw materiaal, materieel, machines en gereedschappen droog.

Kwaliteit
Werktent werkt met tenten die TUV-gecertificeerd

Afmetingen van de werktent

zijn. De werktenten worden met zorg onderhou-

De tenten die wij verhuren zijn in diverse maten ver-

den en elk jaar gekeurd. Daarnaast zijn wij lid van

krijgbaar. De breedtematen variëren van 3 tot 50

de branchevereniging van tentenverhuurbedrijven

meter. De lengtematen zijn mogelijk in veelvouden

(TVD) om ook op deze wijze garant te staan voor

van 5 meter, daardoor zijn alle lengtes denkbaar. De

onze kwaliteit van producten en diensten.

zijhoogten variëren van 2.30 meter tot 5 meter.

Transport
Verrijdbare werktent

Werktent beschikt over eigen transportmiddelen

Heeft u een project waar steeds een ander gedeel-

waarmee de werktenten op de afgesproken locatie

te overkapt moet worden, dan is een verrijdbare

en tijdstip geleverd worden. Daarnaast beschikken

werktent de oplossing. Deze kan namelijk in korte

wij ook over eigen all-terrain heftrucks (deze zijn vier-

tijd worden verplaatst naar een ander deel van het

wiel aangedreven), waarmee wij op vele soorten

project. Op deze manier kunt u uw werkzaamheden

ondergronden de materialen overzetten, waarna

snel hervatten.

we de werktenten snel en efficiënt opbouwen. Al
het onmogelijke wordt door ons mogelijk gemaakt.
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BE D RIJFSPROFIEL

Werktent zorgt ervoor dat uw project niet afhankelijk is van weersinvloeden, deze factor
kunt u wegstrepen in uw planning. Ons doel is
het creëren van een veilige, droge, windvrije
-en indien gewenst, een geconditioneerde
werkplek. Zo kunnen uw werkzaamheden
doorgaan, ongeacht het weer.
Wij hebben ruime ervaring in het verhuren van
werktenten en richten ons op projecten in de
bouw, infra en industrie. Door onze jarenlange ervaring, de passie voor het vak, het plezier tijdens
ons werk, onze flexibele instelling en de ambitie
waarmee wij onze projecten realiseren, onderscheiden we ons van de concurrentie. Wij durven
ons dan ook dè specialist in het creëren van tijdelijke werkruimten te noemen.

Samenvatting
Onder slechte weersomstandigheden doorwerken, zónder oponthoud? Dat lijkt haast onmogelijk, maar dankzij
de verhuur van onze werktenten en overkappingen, is
het weer niet langer meer van invloed op uw planning.
Werktent is dé specialist in het verhuren en bouwen van
werktenten en (tijdelijke) overkappingen. Onze werktenten worden veelvuldig ingezet voor de bouw, infra en industrie, maar ook bij werkzaamheden aan zwembaden
en bruggen. De werktent is voor meerdere doeleinden
inzetbaar; voor ieder project creëren wij voor u een oplossing op maat.
Werktent maakt werken werkbaar!

CONTACT
Werktent N.V.
Voshol 2,
2411 NP Bodegraven
Postbus 79,
2410 AB Bodegraven
T 0172 – 533 816
E info@werktent.nl
I www.werktent.nl

