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MataHome, onderdeel van de 
Heykon Groep, specialiseert zich 
sinds 2019 in houtskeletbouw.
Wij bieden standaard en 
maatwerk oplossingen vanaf 
ontwerp tot en met montage 
van houtskeletbouw, inclusief 
verdere afbouw.



Matahome bouwt uw droomhuis! Wij ontzorgen u 
hierbij van A tot Z en nemen u mee in de beleving en 
communicatie gedurende het hele proces.
Bouwen is een belevenis en wij weten als geen ander 
hoe we u daarin moeten betrekken. Matahome 
bouwt snel en volledig met prefab houtskeletbouw 
waarbinnen zeer veel stijlen voor uw woning of 
aanbouw mogelijk zijn.

Wij gaan samen met u aan de slag als betrouwbare 
partner voor de realisatie van uw droomhuis, 
aanbouw of aanleunwoning.

Onze prefab houtskeletbouw zorgt, naast 
uitzonderlijke kwaliteit, voor een snelle levering en 
flexibele toepassingen van uw bouwplan.

matahome bouwt uw droomhuis! 
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voordelen prefab houtskeletbouw:

• Lichter van constructie
• Lagere kosten
• Lichtere funderingseisen
• Verminderde Co2 uitstoot tijdens fabricage
• Goede isolatie
• Snelle levering
• Aanpasbaar, flexibel
• Snel te bouwen
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Matahame is een betrouwbare partner voor 
professionele prefab houtskeletbouwprojecten en 
werkt voor woningbouwcorporaties, ondernemers 
(bedrijfspanden) en recreatie (huizenparken 
en appartementen). Daarnaast voorzien we de 
particuliere markt met complete woningbouw.
Onze prefab houtskeletbouw zorgt naast 
uitzonderlijke kwaliteit voor snelle levering en 
flexibele toepassingen van uw bouwplan.

Matahome realiseert in een korte doorlooptijd 
zowel grote als kleinere deelprojecten. Bij projecten 
op grotere schaal kunt u bijvoorbeeld denken 
aan een woonblok, appartementen, winkels of 
bedrijfspanden. Op kleinere schaal realiseren we 
uit- en aanbouwprojecten van bestaande objecten.

prefab houtskeletbouw

matahome staat o.a voor:

• Duurzaam bouwen
• Ontzorgen van A tot Z 
• Uitstekende communicatie 
• Advies met slimme, efficiente oplossingen
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085–0644478

info@matahome.nl

www.matahome.nl

Industriestraat 10
4462 EZ Goes

Vanuit een persoonlijke benadering en een goed luisterend oor 
gaan we samen met u aan de slag voor het realiseren van uw 
droomhuis, woningbouwproject, bedrijfspand of aanbouw.

Met meer dan 30 jaar ervaring is Matahome uw geschikte 
partner.

Wij leveren kwaliteitsbouw op basis van prefab houtskelet con-
structie, wanden en vloeren. Hiermee zijn we in staat om binnen 
een korte doorlooptijd een duurzaam project te realiseren.

Het team van Matahome is samen met de partnerbedrijven 
Duradis en Heykon een sterke speler in de markt en vormt de 
ideale partner voor uw bouwproject.

Vanuit ons kantoor in het Techniekhuis aan de Industrieweg in 
Goes, zijn we dagelijks bezig met het realiseren van zowel groot- 
als kleinschalige projecten, onder andere in ons prefab houtske-
letsysteem.

over matahome
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Heykon Groep, specialiseert zich 
sinds 2019 in houtskeletbouw.
Wij bieden standaard en 
maatwerk oplossingen vanaf 
ontwerp tot en met montage 
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