
 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

M A D E GEVELSYSTEMEN 

metselwerk gevels als: 

- ÉÉN geheel 

- combinatie van optimale PRODUCTEN 

- BEWEZEN samenstelling 

- GEGARANDEERDE kwaliteit 

- snel en vakkundig UITGEVOERD 



 
 

ÉÉN geheel 

Afstemmingsfouten, slechte coördinatie, onvoldoende uitwisseling van kennis en kunde, 

slechte onderlinge samenwerking en een gemis aan onderling vertrouwen zijn veel 

gehoorde redenen voor bouwfouten. Ketensamenwerking is een oplossing om bouwfouten 

op te lossen. Toch wordt deze vorm van samenwerking nog te weinig toegepast en 

gestimuleerd door opdrachtgevers.  

Participanten binnen MADE waren al bekend met projectgebonden samenwerking en de 

grote voordelen daarvan. Daarom biedt MADE nu gevelsystemen aan die het resultaat zijn 

van gebundelde kennis en ervaring. En voor u één aanspreekpunt voor de gemetselde 

gevel. 

 

combinatie van optimale PRODUCTEN 

De gevelsystemen bestaan uit losse producten maar zijn zo gekozen dat alle schakels 

geïntegreerd zijn tot 1 optimale samenstelling. Daarmee krijgt u alle voordelen van 

geïntegreerde ketensamenwerking in een kant-en-klaar product. Dat levert niet alleen de 

gewenste kwaliteit en reducering van bouwfouten op, u bespaart ook op de noodzakelijke 

arbeidsintensieve afstemmingstijd tijdens de ontwerpfase. Wij doen dit voor u. 

BEWEZEN samenstelling 

Binnen MADE zijn gerenomeerde producenten vertegenwoordigd, die allen hun specifieke 

kennis en materialen optimaal op elkaar hebben afgestemd, om te komen tot een 

betrouwbaar geheel. Tellen we de ervaring van de individuele partijen bij elkaar op dan 

weet u genoeg.  

Ons product – de gevel – is helemaal niet nieuw, de benadering wel. Wij werken samen 

met streng geselecteerde, gecertificeerde gespecialiseerde aannemers, waardoor ook de 

uitvoering een geïntegreerd onderdeel van ons aanbod is. 

GEGARANDEERDE kwaliteit 

Wij kunnen als producenten natuurlijk van alles beweren. Om iedere vorm 

van twijfel en risico volledig uit te sluiten wordt iedere MADE Gevel geleverd 

met een verzekerde garantie. Daarmee weet u dat u een gegarandeerde 

kwaliteit krijgt en dat het risico volledig afgedekt is door een onafhankelijke 

partij die alle details vooraf kritisch heeft bekeken. 

 

snel en vakkundig UITGEVOERD 

De MADE Gevelsystemen zijn vooraf tot in detail uitgewerkt middels het BIM principe. 

Klantwensen zijn eenvoudig te integreren. Het grote voordeel van BIM is dat de bestanden 

direct uitwisselbaar zijn en dit geeft een directe besparing in zowel de ontwerp- als de 

werkvoorbereidingsfase. Voor de uitvoering werkt MADE met gespecialiseerde aannemers 

die de gevelsystemen onder de MADE-Gevel-Garantie bouwen.  

 

 



 
 

 

r e n o v a t i e 
 

Slim toepassen van nieuwe materialen en technieken 

om met minimale overlast en kosten een duurzame en 

efficiënte oplossing te bieden voor het vervangen van 

bestaande complete gevels of afzonderlijke onderdelen. 

Uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebruik te maken 

van de bestaande funderingen. 

 

 

 

e n e r g i e z u i n i g 
Gebruik van materialen die energiezuinig zijn, energie 

kunnen opwekken dan wel opslaan en/of zorgen voor 

een bijdrage aan het woonklimaat. Nul op de meter 

woningen, passief bouwen. Optimale aandacht voor de 

LCA  en MRPI van alle toegepaste materialen waarbij de 

carbon footprint optimaal in balans is. 

 

 

m i l i e u v r i e n d e l i j k 
Gevels die gebruik maken van de natuur. Natuurlijke 

begroeiing stimuleren en benutten en ervoor zorgen dat 

de vegetatie een bijdrage levert aan de duurzaamheid 

van de gevel en de leefbaarheid en het comfort in de 

ruimtes erachter. Of op de meest duurzame manier 

samengesteld met aandacht voor de te verwerken 

materialen. Cradle-to-cradle, hergebruik van 

grondstoffen of het eindproduct. 

 

 



 
 

voordeel voor u als…….. 

Woningbouwvereniging 

“betrouwbare en duurzame oplossing voor een belangrijk bouwdeel”  

Opdrachtgever 

“gegarandeerde kwaliteit die repeteerbaar is = meerwaarde voor het project” 

Architect 

“compleet, inclusief engineering en detaillering in BIM uitgewerkt” 

Aannemer 

“één aanspreekpunt voor de gehele, gemetselde gevel” 

 

 

wie zijn wij……….. 

MADE Center werkte een aantal gevels als systeem uit. Hiermee geven we invulling aan 

wat de hedendaagse markt vraagt. Conceptueel denken in modules die groter zijn dan één 

enkel product. 

 

Samen met de participanten is gewerkt aan complete gevels geconcentreerd rond drie 

actuele thema’s; 

r e n o v a t i e 

e n e r g i e z u i n i g 

m i l i e u v r i e n d e l i j k 

 

MADE is een onafhankelijk kenniscentrum voor metselwerk en geeft ruimte aan creativiteit 

en productinnovatie. Wij bundelen kennis van de metselwerkbranche, zowel praktisch als 

theoretisch. Het accent ligt op wat het product doet, in plaats van wat het is. 

 

MADE is een real life én virtuele marktplaats van kennis en informatie.  

 

 

Voor meer informatie neemt u contact op met: 

MADE Center • Maidstone 20 • 5026 SK Tilburg • T: 013-8200300 • info@madecenter.eu  


