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 units

 schottenketen

 meubilair

 varianthallen

 zaagloodsen

 containers

 ECO toiletten

 verkeersmaatregelen

 autokraantransport 

VOOR ELK PROJECT 
het juiste materieel

VOORDELEN

BUKO UNIT

 strak & licht interieur

 3-hoog stapelbaar

 energiezuinig

 inbraakwerende voorzieningen

 inbouwinstallaties en schakelmateriaal

 geïntegreerde rolluiken

 kunststof draai-kiepramen

 eenvoudig te bevestigen reclameuitingen

 keuzemogelijkheid voor airconditioning

 unit type 1 is standaard voorzien 

van koelkast en kookplaat 

 binnen -en buitenwanden zijn 

eenvoudig te reinigen

 keuze uit degelijk en ruim 

 assortiment meubilair

 magnetische accessoires beschikbaar

COMFORTABELE 
WERKPLEK.

GESPECIALISEERD 
en betrouwbaar

BUKO Bouw & Winkels is met ruim 50 jaar erva-

ring een  betrouwbare en gespecialiseerde partner 

voor projecten. Alle huisvesting via één aanspreek-

punt geregeld. Veilig, compleet en snel.

 50 jaar ervaring

 snelle levertijden

 schoon en net materieel

 compleet assortiment

 financieel solide partner

 eigen montage- en installatieafdeling 

 eigen transportafdeling

 één aanspreekpunt 

BUKO Bouw & Winkels 

Havendijk 21

5301 HG ZALTBOMMEL 

t  0418 - 57 33 33

PRETTIG
BINNEN-
KLIMAAT

COMFORTABEL, 
SNEL GEPLAATST MET 
LAGE GEBRUIKSKOSTEN

BUKO UNITS

NU TE
HUUR



 

DE UNIT VOOR 
ELK PROJECT.

Dankzij onze jarenlange ervaring in de verhuur 

van units zijn we nu in staat om met deze 

nieuw ontwikkelde modules alle mogelijke 

samenstellingen voor uw project te maken. 

Zelfs in 3 bouwlagen.

Tijdens het ontwikkelen van deze unit is rekening gehouden 

met energiezuinigheid, onderhoud, gebruikskosten, binnen-

klimaat en wijze van transport. Dit heeft geleid tot een unit

met de volgende belangrijke eigenschappen: licht, comfortabel 

en vooral een prettige werkomgeving.

TYPE 1
Unit met pantry, koelkast 

en 2-pits kooktoestel

TYPE 2 TYPE 4 TYPE 5

TYPE 7

TYPE 6

TYPE 8
Kleedunit met banken, 

kapstokhaken en 

kledingdroger

TYPE WT75
Was-toiletunit voor 

75 personen 

TYPE WT100
Was-toiletunit voor 

100 personen 

TYPE WT50
Was-toiletunit voor 

50 personen 

COMPLEET ASSORTIMENT.

Lengte: 6000 mm

Breedte: 3000 mm

Inwendige hoogte: 2500 mm  

AFMETINGEN

KEUZE 
UIT RUIM 
ASSORTIMENT 
MEUBILAIR

LEVERBAAR
IN DIVERSE 
INDELINGEN

Unit type 1 standaard met koelkast en kookplaat

Optioneel airconditioning

Eenvoudig te bevestigen reclameuitingen

Keuze uit ruim assortiment meubilair

TYPE 3


