Vår byggprocess

N-Pro.
En ovanligt smidig
byggprocess

Byggbranschen genomgår just nu en stor
förändring. Både teknik och byggprocesser
utvecklas i rask takt. Nya former för entreprenad och nya byggmetoder medverkar till
att göra arbetet effektivare, billigare och inte
minst trevligare för de som jobbar.
På Nokon är vi specialister på att bygga
unika hus med arkitektonisk mångfald.
Kraven på snabbare processer och sänkta
kostnader ökar. Vi har tagit detta på allvar
och utvecklat vår produktion för att möta
marknaden.
Vi jobbar ständigt med att hitta skalfördelar. Erfarenheter från ett projekt blir
grunden för nästa. Vi upprepar samma
grundtänkande utan att det syns utanpå.
Vårt egenutvecklade byggsystem N-Tech är
ovanligt smart och effektivt.

N-Pro. Där kvaliteten är högre än priset.
Projekttiden minskar avsevärt med N-Pro. Bostadshuset tillverkas och monteras industriellt
vilket kortar projekttiden, höjer kvaliteten och
sänker kostnaderna. Detta utan att allt stöps i
samma form. Arkitekternas och uppdragsgivarens
visioner tas om hand på allra bästa sätt. Varje uppdragsgivare har stor frihet vad det gäller estetisk
utformning och val av detaljer. Serietillverkning
och prefabricering är inte längre samma sak som
tråkig arkitektur och enformiga byggnader.

En kreativ och effektiv industriell process.
Sänkta kostnader och kortare byggtider.
På Nokon återanvänder vi erfarenheter från
tidigare projekt. Ritningarna och husen är olika,
men de bakomliggande stommarna är lika.
Vi har ett flexibelt system med intelligenta,
datastyrda modeller som ger ett oändligt antal
alternativ på hur slutresultatet kan komma
att se ut.
Byggsystemet kan anpassas efter uppdragsgivarens specifika önskemål.
Husen ser inte ut att vara byggda i en industriell
process, men slutresultatet talar sitt tydliga språk.
N-Pro innehåller en rad fördelar.
• Lägre totalkostnad
• Bättre kostnadskontroll
• Snabbare byggtid
• Effektiv byggprocess
• Prefabricerat utan att det blir tråkigt
• Stor arkitektonisk frihet
• Friska hus med oorganiska material
• Längre livslängd för varje hus
• Mindre miljöpåverkan
Lätt att bygga. Lätt att bo.
Från idé till färdiga hus. Vi säkerställer en smidig,
noggrann och behaglig process.

En process i 6 steg
Starkare – konstruktion och kvalité

Smidigare – produktion och transport

Snabbare – montering och installation oavsett väder

