
VOOR 

HUUR & 

KOOP

Comfortabel, veelzijdig en lage gebruikskosten

BUKO

SCHOTTENKETEN.



Ons houtelementen systeem  

wordt ook wel “schottenkeet” 

genoemd. Een schottenkeet  

dient als comfortabele tijdelijke 

huisvesting. Voor bouwprojecten, 

maar ook voor horeca, retail,  

logiesverblijf en kantoor-

huisvesting.

Deze gebouwen kunnen worden ingezet 
als kantine of kleedruimte met toilet- en 
doucheruimtes. Maar ook als volledig 
ingericht kantoorpand met ruime werk-
plekken, vast of flex, en comfortabele 
vergaderruimtes.

BUKO HOUTELEMENTEN 
SYSTEEM VOOR ELK 
BOUWPROJECT.

IN  

KLEUR  

NAAR  

KEUZE



 

DUURZAAM.

Het gebruik van duurzame houtproducten 
geeft het gebouw een prettige sfeer. Als 
clubgebouw, tijdelijke winkel, slaapverblijf, 
restaurant en kinderdagverblijf. Kortom, 
een veelzijdige efficiënte oplossing voor u 
op maat gemaakt. Dat maakt het systeem 
extra geschikt.

MOGELIJKHEDEN.

Het houtelementen systeem is comfortabel en 
zeer flexibel. Dat wil zeggen dat er een ruime 
keuze is in afmetingen en uitstraling. Zo kan 
het gebouw geschilderd worden in de eigen 
bedrijfskleuren. Bovendien kan de indeling 
volledig zelf worden bepaald. Hierdoor zijn grote 
open ruimtes met veel daglicht eenvoudig te 
realiseren. Ook ten aanzien van de installaties 
bijvoorbeeld alarmering, data & telefonie en 
klimaatbeheersing is veel mogelijk.

OP LOCATIE.

Een schottenkeet wordt volledig op locatie 
gemonteerd met ‘prefab’ onderdelen. Daarom  
is een schottenkeet ideaal op lastig te bereiken  
of krappe locaties. Denk bijvoorbeeld aan  
binnen  stedelijke projecten, boven het water,  
op een staalconstructie of zelfs inpandig.

PLUSPUNTEN.

Flexibele Huisvesting

Eén aanspreekpunt

Comfortabel

Compleet en veelzijdig 

Duurzame oplossingen

Snel geplaatst 

AFMETINGEN.

Breedte: variabel, bijv. 6, 10 of 12 m.
Lengte: variabel, bijv. per stramien (0,97 m.)
Indeling: vrij indeelbaar op 1 bij 1 m.
Plafondhoogte: tot 2,7 m.
Hoogte: 3 bouwlagen



KANTOOR. RETAIL.

KINDEROPVANG.SPORT & RECREATIE.

LOGIES.HORECA. 

BUKO SCHOTTENKETEN 

OOK VOOR...



TOT 3 

BOUW- 

LAGEN

  Flexibele indeling interieur & exterieur

  Tot 3 bouwlagen

  Lage gebruikskosten & energiezuinig

  Comfortabel binnenklimaat

  Veel daglicht

  Inbraakwerende voorzieningen

  Afwerking in RAL-kleur naar keuze

  100% recyclebaar

  Turnkey oplossingen inclusief meubilair & stoffering

  Op lastige bouwlocaties te plaatsen 

(boven water, inpandig) 

 Ook in luxe uitvoering met permanente uitstraling 

VOORDELEN BUKO 

SCHOTTENKEET.



bouw@buko-algeco.com 

0418 - 57 33 33

 Schottenketen

 Units

 Meubilair

 Varianthallen

 Romneyloodsen

 Zaagloodsen

 Opslag- en milieucontainers

 Sanitair

 Zadeldakhallen

 Schaftwagens

VOOR ELK PROJECT  

DE JUISTE HUISVESTING.

GESPECIALISEERD  

EN BETROUWBAAR.

BUKO Bouw & Winkels is met ruim 50 jaar ervaring 

een betrouwbare en gespecialiseerde partner voor 

projecten. Alle huisvesting is via één aanspreekpunt 

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 

Certificering: VCA P, ISO 9001-2015,  
FSC® [FSC-C109444] en PEFC™ [PEFC/30-31-422]

http://bouw@buko-algeco.com


Ondergrond

•  Plaatsing op bestaande verharding  
(straatwerk, asfalt, industrieplaten),  
op zand of puingranulaat

Fundering

• Kunststof tegels 
• Geïmpregneerde onderslagbalken

Vloer

• Vurenhouten balklaag 
• Watervaste vloerplaat 
• Isolatie ‘Floortherm’ 
• Vloerbelasting 200kg/m2 > 600 kg/m2

Vloerafwerking

•  Standaard opties (Vinyl, Linoleum, 
Projecttapijt, Rhinofloor met antisliplaag 
in natte ruimten)

Isolatiewaarden

• Wand: RC 1,3 > 3,5 m2 K/W
• Vloer: RC 1,6 > 3,5 m2 K/W
•  Dak/Plafond: RC 2,55 > 7,0 m2 K/W

Buiten- en binnenwanden

• Vurenhouten, geïsoleerde sandwich-panelen
• Topgevel prefab elementen
• Vurenhouten binnenwandpanelen 

Schilderwerk en conservering

•  Houten onderdelen buitenzijde  
fabrieksmatig geschilderd

• Binnenzijde behandeld met blanke lak
•  Na plaatsing gebouw éénmaal geschilderd  

in RAL kleur naar keuze

Ramen, Deuren en Kozijnen

• Vurenhouten kozijnen
•  Ramen voorzien van tochtstrip  

en HR++ isolatieglas
• Hardboard voorgelakte binnendeuren
• Hardhout & ventilatieroosters optioneel

Stalen buitentrap met bordesBlusmiddelen Keukenblok met witgoedAluminium rolluiken

TECHNISCHE 

SPECIFICATIES.

BEL BUKO 

0418 - 57 33 33



VEELZIJDIG EN OP MAAT

Houten binnentrapKlimaatbeheersing Meubilair
Polyester dakgoten 
met hemelwaterafvoer

Hang- en sluitwerk

•  Standaard hang- en sluitwerk en lichtmetalen 
krukstellen op ramen en deuren

•  Buitendeuren uitgevoerd met cilinderslot,  
“nooduitgang” met anti-panieksluiting

•  Optioneel buitendeuren voorzien van secustrip 
en SKG**- beslag

Dak

•  Houten dakbeschot geplaatst op  
gordingen/spanten

•  Dakbedekking van sendzimir verzinkte, stalen 
golfplaten, gecoat in standaard kleur

•  Polyester dakgoten met hemelwaterafvoer

Elektrische installatie 
•  Volgens geldende voorschriften en NEN1010
•  Buis, kabel en draad opbouwinstallatie 
•  Ruimtes voorzien van voldoende TL- of LED 

armaturen en wandcontactdozen 
•  Noodverlichting

Klimaatbeheersing

•  Mechanische ventilatie
•  Gasgestookte CV installatie
•  Elektrische verwarming
•  Koeling middels window coolers
•  Koelen en verwarmen m.b.v. splitsysteem, 

invertertechnology en warmtepompen  

Sanitair

• Toiletten en urinoirs
• Wasbakken, RVS-troggen, uitstortgootsteen
• Douches met warmwater boiler
• Optioneel volkern wandafwerking 
• Riolering met centrale hoofdaansluiting
 
Diversen

• Binnen- en buitentrappen
• Rolluiken, raamdecoratie en zonwering
• Meubilair en witgoed
• Inbraak – en brandmeldinstallatie
• Data- en telefooninstallatie 
• Blusmiddelen 
• Bliksembeveiliging

BEL BUKO 

0418 - 57 33 33


