Veelzijdige infra.
Met beide voeten op
de grond

Bouw- en woonrijp maken
Grondwerken Sloopwerken
Rioleringen Grondsaneringen
Terreinverhardingen

Grond zeven en grond mengen op locatie

Continue vernieuwing en verduurzaming kenmerken de grond-, weg- en waterbouw.
Rouwmaat beheerst al jarenlang alle facetten van de infrastructuur en biedt totaaloplossingen. Van ontwerp tot vergunningsfase en realisatie. Samen met u realiseren wij
gezamenlijke doelstellingen.

Deskundig, betrokken en thuis in de regio.

Regelt het gewoon!

Vakmanschap in GWW en sloop
Wij hebben alles in huis en zijn dé complete partner voor bouwbedrijven, overheden,
projectontwikkelaars en tal van andere opdrachtgevers. Of het nu gaat om het bouw- en
woonrijp maken van projecten, monumentale precisiesloop, de complete inrichting en
reconstructie van woon- en bedrijfsterreinen of om het aanleggen van rioleringen en
het bestraten van een oprit. Wij hebben een scherp oog voor details in het proces. Als
oplossingsgerichte partner denken wij mee en werken wij proactief en betrokken samen
met u en andere gespecialiseerde partijen.

Stabiele en betrouwbare totaalpartner
Betrouwbaarheid, loyaliteit en vakmanschap. Dat is waar wij als stabiel en betrouwbaar
familiebedrijf voor staan. De onderscheidende kracht van ons bedrijf is zichtbaar in
onze medewerkers. Onze vakmensen zijn gemotiveerd, deskundig, hebben een no-nonsense mentaliteit en zijn specialist op hun vakgebied. Wij leveren uitstekende service en
kwaliteit en complete deskundigheid in uitvoering, advisering en begeleiding.

Flexibel en snel
Van een deurbrede minikraan, de shovel, een trilplaat, een mobiele zeef- en een menginstallatie, Rouwmaat beschikt over een uitgebreid en modern machine- en wagenpark.
Al het materieel hebben wij in eigen beheer en ons vakbekwame personeel verzorgt het
onderhoud. Hierdoor kunnen wij flexibel en snel inspelen op actuele vraagstukken. Met
een strakke werkvoorbereiding en de inzet van de juiste mensen en machines kunnen
wij elk grondwerk aan.

Duurzame totaaloplossing
Duurzaam en bewust zijn bij Rouwmaat geen loze kreten. Wij bieden duurzame totaaloplossingen in een markt, die zich kenmerkt door complexe projecten met een grote
impact op de leefomgeving en het milieu. In onze werkwijze focussen wij dan ook al veel
jaren op hergebruik van afval en puin. We slopen zelf en hergebruiken het puingranulaat
in nieuw beton en wegen. Hoogcalorisch afval uit de sloopwerkzaamheden verwerken
wij tot brandstof voor de cementindustrie. Hiermee leveren we een significant aandeel
in de CO2 reductie van de cementindustrie. Rouwmaat biedt u totaaloplossingen op het
gebied van bodemsaneringen en bodemverontreiniging. Wij zijn constant in beweging
en lopen al jaren lang voorop naar een duurzamer resultaat.
Rouwmaat regelt het gewoon!

Meer weten?
We gaan graag met u in
gesprek.

Den Sliem 93
7140 JG Groenlo
T (0544) 47 40 40

Regelt het gewoon!

E info@rouwmaat.nl
I www.rouwmaat.nl

De Rouwmaat Groep heeft vestigingen in Groenlo, Hengelo (Ov.), Enschede, Losser, Albergen, Rijssen, Dinxperlo, Zutphen, Ulft en Bocholt (Dld.).

