Bouwen aan een
leefbare toekomst

INFRA

Swaans legt de basis voor
een duurzame leefomgeving

De toenemende snelheid van veranderingen en de dynamiek die daarmee
gepaard gaat staan centraal in de hedendaagse wereld. Het klimaat en mobiliteit
zijn belangrijke onderwerpen die vragen om een andere visie en aanpak. Een
omgeving die is afgestemd op een gezond en veilig bestaan.
Swaans Beton gelooft in een wereld die voorziet in deze veranderingen.
Veilige oplossingen voor de mens en zorgzaam voor het milieu.
Vanuit een sterke innovatiekracht levert Swaans Beton specifieke prefab betonproducten voor de toepassingsgebieden bermverharding,
klimaatadaptieve terreinverharding en fietspaden.

Leefbaarheid
Het thema leefbaarheid is verweven in de visie, ambities en strategie
van Swaans Beton. Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven
hoe aantrekkelijk onze omgeving is om te wonen en werken. Beton
is een belangrijk product voor de toekomst als het gaat om duurzaamheid en oplossingen voor een klimaatadaptieve en leefbare
omgeving. De producten van Swaans Beton zijn ontworpen voor een
multifunctioneel gebruik, waarmee antwoord wordt gegeven op de

gemeenschappelijke behoefte aan een gezonde leefomgeving. Door de
unieke productiemethode is het mogelijk om constructief beton en een
groen karakter samen te brengen in een integrale productoplossing.
.

Mobiliteit

Door de toenemende bevolkingsdichtheid in steden en het stijgende
aantal vervoersmiddelen neemt de druk op onze openbare ruimte toe.
Tegelijkertijd speelt ook de toename van het verharde oppervlak in ons
land een belangrijke rol bij de optredende klimaatverandering. Slimme
en duurzame mobiliteitsoplossingen worden steeds belangrijker. De
prefab producten van Swaans Beton zijn gericht op een integrale
aanpak van deze problematiek. Het sterk innovatieve karakter
van Swaans Beton resulteert in doelmatige en multifunctionele
productoplossingen voor alle betrokken partijen.

Multifunctionele bermverharding
Wegen worden steeds intensiever belast. Het is niet
alleen de hoeveelheid verkeer die toeneemt, maar ook
de massa en de rijbreedte. Deze landelijke ontwikkeling
zorgt voor een hogere slijtage aan de rijwegen en leidt tot
verkeersgevaarlijke bermen. De SecuBric bermverharding
levert door het technisch ontwerp directe oplossingen voor vraagstukken omtrent verkeersveiligheid en
verkeersvriendelijkheid. De functionaliteit van de SecuBric
is veelzijdig en door de constructieve wapening geschikt
voor een intensieve en zware belasting. Hierdoor bespaart u
op beheer en onderhoud van uw bermen en wegen.

Geschikt voor een intensieve
en zware belasting
Klimaatadaptieve
parkeer- en terreinverharding
De wereld rondom verhardingen verandert. Waar voorheen
vooral de functionaliteit van belang was, spelen nieuwe
aspecten als duurzaamheid, klimaatadaptatie, groen
en waterinfiltratie een belangrijke rol. De productgroep
SoliDrain biedt ruimte voor leefbaarheid en functionaliteit
in één integrale systeemoplossing. Het toepassingsgebied
is hierdoor veelzijdig. SoliDrain levert op deze manier een
belangrijke bijdrage aan een duurzame (her)inrichting van
openbare terreinen.

Veiligheid
Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Steeds
meer en zwaarder verkeer maakt gebruik van ons wegennet, terwijl
de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te allen tijde moet kunnen
worden gewaarborgd. Wegbermen en fietspaden hebben een
hoge risicofactor en zorgen jaarlijks voor vele ongevallen. Swaans
Beton levert integrale prefab productsystemen waarbij nadrukkelijk
wordt gekeken naar veiligheid, verkeersdiversiteit en comfort. Dit
geeft opdrachtgevers de mogelijkheid om vanaf de ontwerpfase
op een effectieve manier invulling te geven aan de belangrijke
vraagstukken op het gebied van veilige wegbermen, fietspaden en
terreinverharding.

Innovatieve fietspaden
De fiets is in Nederland onmisbaar voor mobiliteit, leefbaarheid
en gezondheid. Om een fietsvriendelijke infrastructuur te kunnen
realiseren, zijn technische vaardigheden vereist. Swaans Beton
vervaardigt onder de naam LuxiLane hoogwaardige en comfortabele
fietspadelementen. Bij het ontwerp is nadrukkelijk nagedacht over
beleving, gemak en plezier. Dit zorgt voor een goede mobiliteit
zonder de stedelijke leefbaarheid aan te tasten.

Swaans Beton is gericht op het vervaardigen van hoogwaardige
prefab betonproducten. Het familiebedrijf opende in 1961 haar
deuren en heeft ruim vijf decennia later een duidelijke positionering
in diverse markten.
De producten van Swaans Beton kenmerken zich door een hoogstaande
kwaliteit. Vanuit drie moderne productielocaties worden nationaal en
internationaal producten uitgeleverd richting verschillende markten.
De volgende sectoren spelen hierbij een rol:
• Infra
• Waterbouw
• Veehouderij
• Teelt
• Compostering
• Recreatie
Alle activiteiten en processen binnen Swaans Beton zijn gebaseerd op
overtuigingen, waarden en normen. Iedere dag opnieuw wordt gewerkt
aan een toekomst volgens een heldere visie en missie.

Innovatief!
Swaans Beton staat bekend om
de hoge graad van innovatie
Visie
Beton is duurzaam en oneindig circulair. Door te innoveren verlaten
we tradities en willen we onze stakeholders laten kennismaken met
de kansen en mogelijkheden die beton biedt. Door het creëren van
nieuwe toepassingsgebieden willen we een nieuwe dimensie geven
aan duurzaamheid binnen de wereld van gebouwen en infrastructuur.

Missie
Swaans Beton gelooft in de vervaardiging van prefab betonproducten
met hoogstaande kwaliteitsprincipes. Dit geeft ons het recht om duurzame relaties met stakeholders te creëren. Door pragmatisch te innoveren
brengen we nieuwe toepassingen snel in de praktijk. Onderscheidend
voor en met onze stakeholders waarbij onze kernwaarden altijd voor
ogen worden gehouden.
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