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Ons bedrijf
Eurabo® biedt kwalitatieve, bio-ecologische bouw-, hout- en isolatiematerialen aan, met
deskundig advies voor vakman en consument
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Onze missie en visie
Eurabo® biedt bio-ecologische bouwmaterialen aan voor energiezuinige houtbouw. Eurabo®
pioneert op het vlak van verdeling van kwalitatieve bio-ecologische bouw-, hout- en
isolatiematerialen. Wij staan onze klanten bij met deskundig advies op maat. Duurzaam
betekent bij Eurabo®: energie-efficiënt, bouwmaterialen van hernieuwbare en gecertifieerde
oorsprong, gecertificeerde materiaaleigenschappen. Wie bieden klanten oplossingen om dat
ook te doen.

Waarom verdienen wij uw stem?
Eurabo brengt hernieuwbare materialen van gecertificeerde oorsprong in de bouw met een
sterke focus op energie-efficiëntie en kwaliteit. Hout, vlas, katoen, kurk, glas, … steeds FSC of
PEFC gecertificeerd en/of gerecycleerd en CE-gecertificeerd. De impact van
grondstoffenverbruik op sociale cohesie en -internationale- politieke stabiliteit, op economie
en welvaart willen we duidelijk maken en antwoorden aanreiken.

Eurabo zet in op kwaliteit en innovatie in de bouw door kennisopbouw en kennisoverdracht. Het
eerste doen we met competente medewerkers en voortdurende bijscholing. Het tweede doen
we met ons dagelijks advies, ons website, onze opleidingsavonden waar jaarlijks meer dat 1000
mensen aan deelnemen, onze gastcolleges in de hogescholen, samenwerking met onderwijs via
koepels en RTC.
Eurabo doet het voor haar klanten. De dienstverlening continu verbeteren en dit met
kostenefficiënte processen. Onze webshop, volledig geïntegreerd met onze ERP-software is zo
een recente ontwikkeling. De recente investering in machines en mensen met nieuwe CADCAM mogelijkheden voor de houtbouw geeft onze klanten nieuwe opportuniteiten om goed en
vlot duurzame houtbouwprojecten te realiseren.
Eurabo draagt goed bestuur hoog in het vaandel. Na enkele jaren werken met een Raad van
Advies hebben we sinds 2009 onafhankelijke bestuurders in onze Raad van Bestuur. Ook het
aandeelhouderschap is flexibel en staat ten dienste van de onderneming.
Eurabo weegt op het maatschappelijk en politiek debat. Midden de jaren ’90 stonden we aan de
wieg van FSC-houtcertificering, in 2002 medeoprichter Passiefhuis Platform, lid VIBE en al
twee decennia actief in beroepsvereniging Bouwunie met engagementen in technische en
sociale commissies.
Eurabo is zich bewust van haar maatschappelijke impact. Ook als we een nieuwe bedrijfssite
bouwen. Efficiënt om in te werken, aandacht voor mobiliteit, aangenaam om er te werken, om
op bezoek te komen of als je het ziet. Een privaat bouwwerk neemt publieke ruimte in beslag
waar je zorgzaam mee om gaat. Kom eens langs!
Onze stakeholders, niet in het minst onze klanten, werken mee aan die toekomst. De toekomst
maken zit onze genen.

