RECO – UW PARTNER IN MATERIEEL!

DESKUNDIG ADVIES
CALCULATIE
Met uw aanvraag nemen wij plaats aan de tekentafel
om per bouwfase te berekenen wat u nodig heeft.
Onze specialisten nemen alle factoren mee in hun
voorbereiding en maken een kostenefficiënte
berekening. Wij tekenen een tijdpad voor u uit waarin
onder meer staat opgenomen hoeveel stroom u per
bouwfase nodig heeft. Blijkt dat er een piek in uw
energieverbruik zit? Dan adviseren wij u kleinere
voorzieningen te treffen in de rest van de periode.

TEKENEN & PLANNING
Wanneer de materieelinzet bekend is kunnen we
beginnen met ontwerpen en tekenen. Met het tijdpad,
de grote van de bouwplaats en omgevingsfactoren
tekenen we de juiste inrichting voor de installaties.
Door dit slim in te richten voorkomt u bijvoorbeeld
stagnatie door logistieke knelpunten. U krijgt hiermee
meer inzicht in welke routes het meest efficiënt zijn
naarmate de bouw vordert. Tot slot vindt u de gehele
planning terug in ons totaaladvies. Zo kunt u bouwen
op de juiste inrichting van uw bouwplaats.

RECO is sinds 1953 dé specialist in het verhuren van materieel. Wij combineren materieelverhuur met technisch
advies en aanvullende diensten. Door middel van deskundig advies van onze specialisten én een uitgebreid
productassortiment leveren wij de totaaloplossing voor ieder project. Als familiebedrijf hechten we waarde aan
persoonlijk contact. Dankzij korte lijnen kunnen we snel schakelen en bieden we onze opdrachtgevers zekerheid.
Zo gaan wij iedere uitdaging aan als uw partner in materieel!

NEEM CONTACT OP MET
ONZE SPECIALISTEN

AANVRAGEN BIJ NUTSBEDRIJVEN
Wanneer u gebruik wilt maken van een nutsvoorziening
voor stroom, water of gas op de bouwplaats dient u
dit aan te vragen bij het betreffende nutsbedrijf.
Dankzij goede relaties met de nutsbedrijven is RECO
in staat de aanvraagprocedures foutloos en spoedig
te doorlopen.

Wij weten als geen ander dat elke situatie om
een eigen en unieke aanpak vraagt. Daarom
komen onze experts graag bij u langs. Wilt u
meer
weten
over
onze
BOUWPLAATSINRICHTING? Neem dan
gerust contact met ons op. Onze experts
vertellen u er graag meer over!

VAN MONTAGE TOT DEMONTAGE
Na opdracht leveren en installeren wij het materieel
op locatie. Onze vakspecialisten voldoen aan de
richtlijnen van NEN/EN 50110 en NEN 3140. Dit
maakt ze vakbekwaam, werkverantwoordelijke en
installatieverantwoordelijke. Door deze aanwijzingen
zijn we in staat de installaties zelfstandig aan te
leggen. Na afronding van de werkzaamheden
demonteren onze specialisten het materieel.

MATERIEELVERZEKERING
Bij RECO bieden we voor ieder product een
materieelverzekering voor 8,5% van de huurprijs aan.
Deze is naar wens af te nemen en zorgt voor zekerheid
bij schade die ontstaat buiten de macht van de
huurder.

24 UURS SERVICE
Is er sprake van een storing of een mankement aan het
materieel? Geen probleem. Onze 24 uurs servicedienst
staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om
u van dienst te zijn.

DESKUNDIG ADVIES

TOTAALOPLOSSINGEN

“Vakspecialisten geven persoonlijk advies”

“Wij leveren de totaaloplossing voor uw project”

FAMILIEBEDRIJF

ZEKERHEID

“Familiebedrijf in hart en nieren”

“Service, specialisme & kwaliteit”

+31 (0)71 341 91 20
INFO@RECO.EU
STEIGER & OVERKAPPING

ENERGIE, LICHT & WARMTE

Traditioneel steiger | Tube-Lock steiger | Allround-systeemsteiger | Dak- &
kapconstructies | Allround-trappentorens | Rolsteigers | Daksteigers
Werkbruggen | Klapschragen

Aggregaten | IBC brandstoftanks | Towerlights | Traditionele verlichting
Mobiele verwamingsunit | Luchtverhitters | Ventilatoren | Elektroheaters
Bouwdrogers

BOUWPLAATSINRICHTING

BEVEILIGINGSMATERIEEL

Hoofdverdeelkast | Verdeelkast | Kraankast | Verlengkabels
Watervoorziening | Afrastering | Beveiliging

Leuningstaanders en toebehoren | Dakrand- & valbeveiliging
Trapgatbeveiliging | Combisafe randbeschermingssysteem

TIJDELIJKE HUISVESTING

GEREEDSCHAP & MACHINES

Bouwketen | Niet schakelbare units | Schakelbare units
Sanitaire units | Mobiele accommodatie | Containers
Opslagloodsen | Meubilair | Fundatie

Boren, breken en slijpen | Steen en beton bewerken | Houtbewerking
Bevestigingsmachines | Meetapparratuur | Communicatieapparatuur
Lasapparatuur | Grond-, weg en waterbouw | Diversen

LIFTEN & PLATFORMS

PUBLIEKSVRIENDELIJKE OPLOSSINGEN

Tijdelijke personenliften | Personen- goederenliften | Goederenliften
Hefplatforms | Transportsteigers | Hijs- & hefmaterieel | Kubels
Vuilstortkokers

Tijdelijke bruggen | Tijdelijke voergangersroutes | Trapopgangen | Tijdelijke
constructies

ONDERSTEUNING
Omloopsteiger | PAL ondersteuning | Layher ondersteuningssteiger |
Zwaarlastondersteuning | Schroefstempels | Schoorstempels |
Baddinghout

BOUWPLAATSINRICHTING

CONTACTGEGEVENS
Hoogewaard 187
2396 AP Koudekerk aan den Rijn
+31(0)71 341 91 20

info@reco.eu
www.reco.eu

Hoofdverdeelkast | Verdeelkast | Kraankast | Verlengkabels | Watervoorziening
Afrastering | Beveiliging

BOUWPLAATSINRICHTING
Met een goede voorbereiding bespaart u uzelf een hoop moeite en kosten. Zo biedt een efficiënte
bouwplaatsinrichting een veilige en goed georganiseerde werkomgeving. Bij RECO helpen we u hier graag bij door
uw bouwplaats praktisch, overzichtelijk en efficiënt in te richten. In overleg stemmen we het benodigde vermogen
en materieel af. Met ruim 65 jaar ervaring en een breed assortiment is RECO in staat uw terrein volledig te voorzien van de nodige inrichting. Daarbij levert en installeert RECO het materieel zelf op locatie. Hiermee biedt RECO
totaaloplossingen met zekerheid voor een stabiel en veilig verloop van de werkzaamheden.

Electrische schuifpoort

LOODSEN

Hoofdverdeelkast

PRODUCTEN
•
•
•
•
•
•
•

Hoofdverdeelkast
Verdeelkast
Kraankast
Verlengkabels
Watervoorziening
Afrastering
Beveiliging

BOUWSTROOMKASTEN

WATERVOORZIENINGEN
Naast stroom biedt RECO ook watervoorzieningen.
Op basis van uw behoefte kunnen wij waterleidingen
en hydrofoorpompen installeren om tijdens het
bouwproces elke gewenste plek van water te voorzien.

STARTEN ZONDER NUTSVOORZIENING
Wanneer de nutsvoorziening nog niet is aangesloten
of geheel niet aanwezig is kunt u toch direct aan de
slag. De RECO Startup Unit biedt een aggregaat
inclusief
brandstoftank,
watertank
en
een
hydrofoorpomp. Zo is uw bouwplaats toch van elektra
en water voorzien

Eén van de basisbehoeften voor continuïteit tijdens
ieder project is een betrouwbare stroomvoorziening.
RECO biedt daarom een compleet assortiment van
tijdelijke bouwstroomkasten. Al onze bouwstroomkasten
voldoen aan de Nederlandse normeringen gesteld
door Netbeheer Nederland.

Voor het veiligstellen van apparatuur of als droge
werkplek is het mogelijk om opslagloodsen of
zaagloodsen te plaatsen. De zaagloods is bij uitstek
ideaal wanneer ruimte beperkt is. 30 vierkante meter
werkruimte, ondersteund door aan weerszijden
geplaatste containers. De loods is geheel naar
gebruikswijze in te richten.

AFRASTERING
Om het terrein af te bakenen voorziet RECO het terrein
van afrastering met bouwhekken en draaihekken. Bij
binnenstedelijke projecten of publieksomleidingen is
het ook handig om het hekwerk te voorzien van
bouwhekzijl. Hiermee beperkt u de verspreiding van
stof in de omgeving.

BEVEILIGING
Ter beveiliging van de bouwplaats kunnen bouwhekken
worden bevestigd met speciale securityklemmen en
beschikt RECO over elektrische schuifpoorten en
tourniquets voor beveiligde entreepunten. Daarbij
worden al onze aggregaten met gps-tracking geleverd
en kunnen we Hawkeye cameramasten installeren
voor toezicht op de bouwplaats.

HOOFDVERDEELKAST
De hoofdverdeelkasten van RECO zijn beschikbaar
van 63 tot en met 1250 ampère. Onze specialisten
helpen u graag met het bepalen van welke kast de
beste oplossing biedt voor uw project.

VERDEELKAST
Bij RECO bieden we een compleet assortiment
verdeelkasten voor tijdelijke stroomvoorzieningen. Van
veldkast tot kraankast, geschikt voor diverse projecten
en doeleinden. Voor de complete installatie sluiten wij
de kasten aan met kabels uit eigen assortiment.

Stroom-watervoorziening

Hawkeye cameramasten

Zaagloods

Start-up unit

