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MET QUATRO VERTALEN
WIJ UW WERKWIJZE NAAR
BEDRIJFSHUISVESTING OP MAAT
Wij geloven dat goede bedrijfshuisvesting in dienst moet staan van
de wijze waarop u wilt werken. Uw bedrijfspand in dienst van uw
bedrijfsproces en niet andersom. Dat is onze visie en daar is Quatro uit
ontstaan. Quatro is het flexibele bouwconcept voor bedrijfshuisvesting
waarin wij procesmatig een bedrijfspand realiseren die als een maatpak
aansluit bij uw organisatie. Klomps Bouwbedrijf is hierin gespecialiseerd
en heeft vanuit deze expertise het Quatro stappenplan ontwikkeld. Uw
doelstelling wordt hierdoor in een vroegtijdig stadium centraal gesteld
binnen de totale aanpak. Uw wensen qua bedrijfshuisvesting kunnen
met dit stappenplan beter en sneller in kaart worden gebracht. Dit zorgt
uiteindelijk voor een maximaal resultaat!
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om projecten binnen budget te realiseren!

duurzaamheid. Samen verkennen we welke

waaraan uw nieuwe huisvesting moet voldoen.

uw bedrijf. Passend bij de identiteit van uw
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Inventarisatie van
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