WAT WE ZIJN
Nobleo Bouw & Infra is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau voor complexe infrastructurele
projecten en bouwprojecten. Wij berekenen en ontwerpen de constructies van gebouwen, bruggen, tunnels,
enz. en ontwerpen de (snel)wegen door heel Nederland.
WAT WE DOEN

BEREKENEN

ONTWERPEN

AFSTEMMEN

OVERDRAGEN

WIE WE ZIJN
Bij Nobleo Bouw & Infra werken T-shaped engineers met expertise en passie voor het
eigen vakgebied, gedegen kennis van de rakende vakgebieden en goede soft skills.
Deze mix van expertise en kennis resulteert in kwalitatieve en integraal passende
resultaten. Door de interne coaching op soft skills kunnen onze experts de resultaten
duidelijk overbrengen en afstemmen aan de klant en de uitvoerende partijen.
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ONZE SPECIALISATIES

WEGONTWERP
Wij ontwerpen de wegen binnen de gestelde eisen en richtlijnen. Hiervoor ontwerpen
we de horizontale en verticale ligging van de wegen in 3D die we aansluiten op elkaar
en de omgeving. Dit 3D ontwerp werken we verder uit met zaken als belijning,
bermbeveiliging en naast gelegen bermen en sloten.
CONSTRUCTIEF ONTWERP INFRASTRUCTUUR
Wij ontwerpen de bruggen, viaducten, tunnels, etc. binnen de gestelde normen
en richtlijnen. We gebruiken ontwerpsoftware om dit in 3D uit te werken. Met
berekeningen bepalen we of de constructie veilig is en de belasting aan kan.
Bestaande of nieuwe stalen, betonnen en/of beweegbare constructies, wij zorgen
voor de berekeningen en 3D ontwerpen.
CONSTRUCTIEF ONTWERP BOUW
Wij ontwerpen de constructies van gebouwen en woningen binnen de gestelde
normen en richtlijnen. We gebruiken ontwerpsoftware om dit in 3D uit te werken.
Met berekeningen bepalen we of de constructie veilig is en de belasting aan kan.
Wij hebben kennis van zowel beton,- staal,- steen,- en houtconstructies en aardbeving bestendig bouwen.
BIM & VIRTUAL DESIGN
Wij stellen Building Information Modellen (BIM) op waarin alle 3D ontwerpen
worden samengevoegd om te controleren of het op elkaar aansluit en geen
raakvlakken oplevert. Met Virtual design zetten we de 3D ontwerpen om in realistische animaties, met Virtual en Augmented Reality.

De verwachtingen van de klant niet alleen waarmaken, maar keer op keer
overtreffen is waar wij voor staan
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