DOCHTER NEEMT STOKJE OVER VAN VADER
BIJ OLDE HANTER BOUWCONSTRUCTIES

Doorgroeien
en blijven
innoveren
onder frisse wind
Het is zijn levenswerk: Olde Hanter Bouwconstructies. Exact 25 jaar geleden
van de grond af opgebouwd. Nu vindt Jos Olde Hanter het welletjes als
directeur-eigenaar. Hij draagt het stokje over aan zijn dochter Lisa op een
moment dat de zaken goed gaan. Ook in deze barre tijden van Corona, maar
het familiebedrijf uit Enschede heeft wel vaker voor hete vuren gestaan.

Interessante innovaties Olde Hanter Bouwconstructies
Jos Olde Hanter heeft een aantal nieuwe bouwelementen bedacht waarvoor het bedrijf in de prijzen gevallen is:
IVO-anker (2008) – een nieuw verankeringssysteem voor holle kanaalplaatvloeren zonder gebruik te hoeven maken van chemische ankers.
HELI-verankeringssysteem (2010). Dit balkonverankeringssysteem versnelde het bouwproces aanzienlijk.
THC systeem (2016) – Thermische hoofddraagconstructie. Dit is een bouwsysteem waar de hoofddraagconstructie ook een isolerende functie heeft.
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