Uitstekende kwaliteit, veiligheid en vooral het
zijn van een betrouwbare funderingsaannemer/
partner vormen hoekstenen van onze bedrijfsvoering, wat zich reflecteert in hoge klanttevredenheid. BAUER Funderingstechniek werkt
conform ISO 9001 en beschikt over een
VCA** 2017/6.0 certificaat.
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Vooraanstaand en
Betrouwbaar

Vooraanstaand en Betrouwbaar
BAUER Funderingstechniek B.V., gevestigd te
Mijdrecht, is de Nederlandse vestiging van het internationaal opererende BAUER concern. BAUER
behoort tot de toonaangevende bedrijven op het
gebied van speciale funderingstechnieken wereldwijd. Bij de ontwikkelingen van nieuwe technologieën neemt Bauer een vooraanstaande plaats in.

Deze funderingstechnieken zijn naast inzet in infrastructurele projecten en utiliteitsbouw, ook uitermate
geschikt voor bouwactiviteiten in binnenstedelijk
gebied. Hierbij wordt overlast voor bewoners in de
vorm van trillingshinder en geluidsoverlast sterk
gereduceerd. De door BAUER Funderingstechniek
uitgevoerde funderingssystemen worden allemaal
trillingsvrij aangebracht, zowel vanaf vaste bodem
als wel drijvend.

De kracht van BAUER ligt niet alleen in de specialistische kennis en jarenlange gedegen vakmanschap. Een duidelijke pre is ook dat BAUER
een eigen gerenommeerde machinedivisie bezit.
BAUER Funderingstechniek kan hierdoor putten
uit een breed scala van allermodernste, specialistische funderingsmachines.
De hoofdgroep van de door BAUER Funderingstechniek uitgevoerde producten bestaat uit specialistische funderingssystemen. BAUER is een
grote speler in geboorde ankersystemen, maar voert
daarnaast ook vele andere funderingstechnieken
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uit. Het uitgebreide pallet van funderingstechnieken geeft ons de mogelijkheid in de aanbiedingsfase mee te denken en de meest geschikte
oplossing voor onze klanten te ontwikkelen.
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Groutanker (paal) met staven
Groutanker met strengen
GEWI-anker (paal)
Groot diameter boorpaal
Mix-In-Place, MIP paal en wand
Bentoniet-cement dichtwand
Diepwand
Jet grouten
Grondverbetering
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