
Het succes van het familiebedrijf aan de Dommelseweg is niet zomaar 

uit de lucht komen vallen. Door de jaren heen kent Daams namelijk 

een gestage groei. Van het assortiment, maar ook van het team van 

vakmensen. Ieder met eigen specialismen, zoals bestrating en timmer

werkzaamheden. 

Bijzonder kwaliteitshout
Al vanaf de jaren ‘70 wordt vastgehouden aan drie gouden regels: een 

streng oog voor kwaliteit, maatwerk in eigen huis en snelle service met 

een team van waardevolle vakmensen. Alle producten worden zelf in

gekocht en alleen de beste materialen worden aangeboden op de werf. 

Daarbij zitten ook bijzondere producten, zoals uitzonderlijk lange plan

ken. Waar u in een bouwmarkt geen planken zult vinden die langer zijn 

dan 2,70 meter, levert Daams ze tot wel 6,6 meter lengte en in  diverse 

breedten. Zonder oneffenheden, alleen kwaliteitshout. Het steeds 

bredere assortiment (hard)hout in alle soorten en maten bewijst dat.

Duurzame bestrating
Ook het aanbod van (keramische) tegels en bestrating is door de jaren 

heen steeds verder uitgebreid. Daams heeft zo’n beetje alles wat er in 

de handel te krijgen is, zolang het maar om mooie natuurlijke mate

rialen gaat. In diverse kleuren en van duurzame kwaliteit. In de regio 

bij u bezorgd of vakkundig voor u gelegd. Daams is namelijk veel meer 

dan een werf met materialen, het is een schuttingbouwer, klusbedrijf, 

hovenier en stratenmaker in één!

Meerwaarde
De gemeente Valkenswaard heeft inmiddels ook de meerwaarde van 

het breed inzetbare familiebedrijf ontdekt en laat diverse bestratings

werkzaamheden en klein onderhoud door Daams verzorgen. Van het 

vervangen van kapotte stoeptegels tot het repareren van complete 

weg delen. Ook worden  in samenwerking met hoveniers  de tuinen 

van de zorgcentra Taxandria en Kempenhof aangelegd.

Openingstijden Werf
Ma t/m vrij  09.00 - 18.00 uur
Zaterdag    09.00 - 16.00 uur

Alles in huis 

DaamsDaams

AL SINDS JAAR EN DAG WETEN ZOWEL 
 PROFESSIONALS ALS PARTICULIEREN DE WERF 
VAN DAAMS HOUTHANDEL, SCHUTTING
BOUW & SIERBESTRATING TE VINDEN ALS HET 
GAAT OM KWALITEITSPRODUCTEN VOOR IN 
EN OM DE TUIN. VAN SCHUTTINGEN EN SIER
BESTRATING TOT TERRASOVERKAPPINGEN EN 
BUITENVERBLIJVEN. HEEFT U ZELF TWEE LIN
KERHANDEN? DAN IS HET GOED OM TE WETEN 
DAT DE MANNEN VAN DAAMS ZEER BEDREVEN 
ZIJN IN HET PLAATSEN VAN DEZE PRODUCTEN!

voor in en om uw tuin!

Van schroefje tot buitenverblijf
Relatief nieuw in het assortiment zijn de daksystemen van PEXT polycar

bonaatplaten voor bijvoorbeeld een terrasoverkapping, serre of carport. 

Datzelfde geldt voor de schitterende buitenverblijven van Douglashout, 

waarvan een prachtige voorbeeld staat opgesteld op de werf aan de 

Dommelseweg. Nu nog met een fraaie lichtrode gloed, maar over een 

tijdje prachtig blauwgrijs getint. U kunt bij Daams het hout los bestel

len en het zelf ontwerpen en bouwen, maar u kunt ook een compleet 

bouwpakket aanschaffen óf het natuurlijk door de vaklieden van Daams 

laten plaatsen.

Daarnaast kunt u er terecht voor allerlei accessoires en klein materiaal, 

zoals paalpinnen, schroeven, goten en olie voor de behandeling van 

diverse soorten hout.

Tot slot timmert Daams flink aan de weg binnen het Valkenswaardse 

ver enigingsleven middels het sponsoren van materialen voor bijvoor

beeld de kinderboerderij, het bloemencorso, stichting Bee Sweet en 

diverse goede doelen. Nieuwsgierig geworden naar alles wat Daams 

te bieden heeft? Laat u dan inspireren door de compleet vernieuwde 

website met alle producten die van uw tuin een eigen paradijsje maken!
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