ADVERTORIAL

PREFAND PRODUCEERT PREFAB BETON
IN ALLE MOGELIJKE VORMEN & MATEN
MAATVASTHEID & NETTE AFWERKING
Wie aandachtig de voorgaande pagina's van deze
InfraStructure heeft doorgenomen, merkte bij het
artikel over de heraanleg van de N31 in Brugge dat
de borstweringen van de brug bestonden uit prefab
betonelementen. Op het kruispunt tussen de Legeweg
en de expressweg Brugge-Zeebrugge waren die
prefab betonwanden afkomstig van Prefand, een
firma uit Maldegem. Prefand fabriceert eigenlijk
prefab betonelementen in alle mogelijke vormen en
maten. Dat maatwerk is steeds heel precies en
voorzien van een kwalitatieve afwerking. Prefand
produceert voornamelijk zaken als betonbalken,
-kolommen en rechte trappen, maar soms ook
architectonisch beton zoals voor het N31-project.
PREFAND, DE FIRMA
De onderneming begon in januari
2006 en werd opgericht door Andy
Mouton. Daarvoor had hij ervaring
opgedaan in een ander
betonbedrijf. Sinds 2011 is Prefand
gevestigd in een ruim gebouw in het
industriepark van Maldegem. Dat
laat de firma nu ook toe om iets
grotere opdrachten aan te nemen en
uit te voeren.
Core business:
prefab betonelementen
De kerntaken van Prefand bestaan
uit het produceren van prefab
elementen in grijs industrieel beton:
• balken
• kolommen
• plinten
• liftputten
• rechte trappen
• betonplaten

In beperkte mate fabriceert Prefand
ook architectonisch beton.
“In principe maken wij alle betonelementen waarvoor wij de uitrusting
en de kennis in huis hebben... op
voorwaarde dat onze rolbrug die
kan dragen natuurlijk,” lacht Andy
Mouton.
“Wij hebben een aantal vaste
klanten in West- en OostVlaanderen, soms uit Antwerpen,
maar vaak verwelkomen we ook
nieuwe gezichten; bedrijven die met
een plan of een idee zitten waarbij
wij dan de uitvoering in beton
kunnen realiseren. Maatwerk is ons
vak, dus hebben wij geen stock.”
Kwaliteitscontrole
Prefand is een iets kleinere firma
(drie werknemers) waar de
zaakvoerder ook nog mee op de
werkvloer staat.

“Mijn aanwezigheid in het atelier
zorgt ervoor dat ik steeds de
kwaliteit van de productie in de
gaten kan houden,” verklaart Andy
Mouton. “Zo verzeker ik de klant van
een degelijk product, maatvast en
netjes afgewerkt.”

werden wij opnieuw gevraagd.
Uiteindelijk haalden wij de opdracht
voor de betonnen brugwanden
binnen. Het was een uitdagend
project, maar door de geslaagde
uitvoering ervan groeiden wij
opnieuw als bedrijf.”

BORSTWERING BRUG N31

ANDERE PROJECTEN

Eerder in deze editie van
InfraStructure las u een artikel over
de heraanleg van de N31 in
Brugge. Voor dat project met
aannemer Depret leverde Prefand de
borstwering van de brug.
“Wij hadden voor diezelfde
aannemer al rechte trappen geleverd
voor een project in Heist. Toen
Depret in Brugge enkele projecten
moest uitvoeren (o.a. het kruispunt
tussen de Legeweg en de
expressweg Brugge-Zeebrugge)

Architectonische betonelementen
worden sporadisch door Prefand
geproduceerd, maar zaken zoals
betonbalken en -kolommen, rechte
trappen... vormen hun echte core
business, zoals enkele recent
afgewerkte projecten bewijzen.
“Wij leverden in het verleden o.a.
bloktreden voor een tribune in
Knokke, funderingsbalken voor de
fietsersbrug in Beernem en dijkverstevigingen voor een Oostends
project. Er werd ook nog een project
afgewerkt aan de oude dokken in
Gent. Daarvoor leverden wij de
trappen en bijhorende wanden.
Binnenkort leveren wij ook alle
prefab elementen voor de voetbaltribune van Zaventem. Wij voeren
ook de brugranden uit voor aan de
Chartreuseweg in Brugge.”
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