Prefab bergingsvloeren en -daken

Een flexibel systeem

Kiezen voor efficiency en kwaliteit
Prefab bergingsvloeren en –daken zijn uitermate efficiënt voor de bouw van
zowel vrijstaande bergingen als garages en bergingen, die aan woningen
worden gekoppeld. De keuze is eenvoudig want onze vloeren en daken leveren
u naast tijdwinst ook nog veel andere voordelen:

n

nauwkeurige maatvoering,

n

weerbestendige producten,

n

onderhoudsvriendelijke bergingen met onbeperkte levensduur,

n

en visueel strakke eindproducten zonder kleurafwijkingen en luchtbellen.

Bergingsvloeren
Prefab bergingsvloeren zijn verkrijgbaar in twee hoofdgroepen:
n

voor een houten opbouw met een houten dakconstructie,

n

èn voor een gemetselde opbouw met een prefab bergingsdak.

Flexibel systeem
Voor een houten opbouw levert Appel Beton bergingsvloeren inclusief een funderingsbalk
met vorstrand zonder steensponning. Voor de gemetselde variant worden de vloeren
met steensponning geleverd. Om de heipalen of de poeren te verbinden, brengen wij
aangietsparingen aan. Op deze manier vormen de funderingsbalken en de vloer één geheel.
En het is snel en simpel te monteren.
Tijdens de productie kunnen wij ook uitsparingen aanbrengen voor hemelwaterafvoer en
nutsvoorzieningen. Uiteraard precies op maat.

Bergingsdaken
Om uw berging compleet te maken, leveren wij ook bergingsdaken. Deze prefab daken zijn
waterdicht en dusdanig vlak dat dakbedekking overbodig is. Alle daken zijn voorzien van een
afschot. De onderzijde van een dak is de stortzijde en wordt strak afgewerkt. Tevens wordt het
dak voorzien van een hemelwaterafvoer.

Plaatsen op locatie
Voor het monteren in het werk, rust Appel Beton haar vloeren en daken uit met
hijsvoorzieningen waarmee u de elementen kunt plaatsen. Het is ook mogelijk om
de vloeren en daken door Appel Beton rechtstreeks voor u in het werk te plaatsen.

Snelle service
Appel Beton staat garant voor een snelle levering. Vanwege onze productiecapaciteit zijn wij
in staat direct uw bestelling te produceren of zelfs uit voorraad (afhankelijk van de gewenste
afmetingen) te leveren.

Standaard en op maat
Standaard leveren wij onze bergingsvloeren en –daken in afmetingen met:
n

een breedte van 180 tot 400 centimeter,

n

en een lengte van 245 tot 825 centimeter.

Daarnaast leveren wij elke gewenste tussenmaat. Vanzelfsprekend kunnen wij ook met u
meedenken over andere oplossingen op maat.

Appel Beton levert:
n

bergingsvloeren en –daken van maximaal
400 centimeter breed en 825 centimeter lang;

n

bergingsvloeren met of zonder steensponning;

n

mogelijkheid tot plaatsing in het project.

Appel Beton Opmeer bv
Postbus 21
1715 ZG Spanbroek
t

0226 - 351877

f

0226 - 353534

e

info@appelbeton.nl

w

www.appelbeton.nl

