Legplans
Op aanvraag leveren wij op korte termijn legplans, getekend door ons eigen tekenbureel,
evenals eventuele berekeningen voor balken en kolommen in
samenwerking met ons erkend studiebureel.
Deze kunnen digitaal doorgemaild worden.

Een Vets welfsel gemaakt in een familiebedrijf waar U kunt op rekenen,
duizenden referenties van tevreden klanten.
Tevens kunnen wij op aanvraag speciale bewerkingen verzorgen:
verdunde opleg, schuinzagen, uitstekende wapening, hoeksparingen.

b.v.b.a. Betonwerken

Vets en zonen
Voortbeemden 2, Mol 2400 (Industriepark 1)

Gladde, getraande en ruwe vloerelementen
Een echt kwaliteitsproduct
Tel. 014/81 67 71
		
81 32 08
Fax 014/81 32 51
Registratienr. 02 08 11
BTW BE 0416.026.268
HR Turnhout 41.592
FORTIS 230-0138640-47

Benor kwaliteit en CE = kostenbesparend voor de klant
Door permanente controle van al onze grondstoffen en onze afgewerkte producten,
dit onder toezicht van het keuringsorganisme SECO,
en door het gebruik van de modernste fabricagemethoden
kunnen wij onze klanten de beste kwaliteit garanderen.

Welfsels nodig? Bel ons!

Telefoon 014/81 32 08 - 81 67 71 - Telefax 014/81 32 51
Eigen vervoerdienst met kranen van 19 of 26 meter, ook opleggers zonder kraan door gans België.
Vlotte lading van de vrachtwagens.

Voorraad:
± 50.000 m2 welfsels in voorraad met draagvermogen van 350 kg/m2 en tevens
welfsels met 700 kg/m2 in voorraad.
Andere draagvermogens zeer snel op aanvraag te verkrijgen.
Op zich zijn al de door ons aangeboden elementen vorstvrij.
Bij holle gewelven kan er zich, na het dichtgieten van de kanaaluiteinden,
water opstapelen in de kanalen.
Bij vorst kan dit aanleiding geven tot openbarsten van die kanalen.
Een adequaat middel om dit risico te vermijden is het doorboren van de onderzijde van de holle gewelven in het
midden van de overspanning en dit in de kanalen, zodat binnendringend water weer wordt afgevoerd.
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Vets - Produktiegamma:

Technische informatie :
 onze welfsels zijn standaard voorzien voor 350 kg nuttige belasting per m2, doorbuiging 1/800 en












een brandweerstand van 30 min
snelle levering mogelijk voor zwaardere belasting per m2
legplan is op aanvraag verkrijgbaar
berekeningsnota is op aanvraag verkrijgbaar in samenwerking met een erkend
studiebureel
voor aalputten kunnen wij welfsels leveren met een zware aslast tot 20 ton met verhoogde
betonbedekking
betonkwaliteit: F.c.k. = 50 N/mm2
staal : Benor de 500 BS
cement : CEM 1/52,5R
zuiver grint en rivierzand
wij kunnen eveneens welfsels leveren met uitstekende wapening in gladde en ruwe uitvoering en
verhoogde brandweerstand
dagelijkse kontrole van onze producten in ons eigen volledig ingericht en goedgekeurd labo
berekening van de bewapening van de welfsels volgens Euro normen

Raveelijzers	Druklaag

V 13-60 RUW
Hoogte: 13 cm
Breedte: 30 - 60 cm
Transportgewicht: 2.03 kN/m2
Vulbeton : 13 l/m2
Lengte vanaf 0.75 m tot 5.50 m
Passtukken standaard 30 cm breedte

V 13-60 glad + getraand
Hoogte: 13 cm
Breedte: 60 cm
Transportgewicht: 2.03 kN/m2
Vulbeton : 8 l/m2
Passtukken standaard 30 cm breedte
Lengte vanaf 0.75 m tot 5.50 m

Opleg links
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Grote uitsparingen kunnen op snelle en goedkope
wijze met onze raveelijzers gemaakt worden. Voor al
de verschillende vloertypes heeft Vets een standaard
voorraad raveelijzers. Dze zijn gezandstraald en
behandeld met roestwerende verf.
Afwijkende maten op bestelling verkrijgbaar.
Poutrelles gezandstraald en gemenied steeds op lengtes
in voorraad (HEB 140 t.e.m. 280)

Holle welfsels met getraande onderkant,
de onderzijde is getraand (geribbeld) en
aldus uiterst geschikt voor het bepleisteren van de welfsels.

13cm

Opleg rechts

Gepatenteerd systeem !!

60cm

Onze ruwe welfsels zijn uiterst geschikt voor het
bezetten van plafonds. Wij raden dan wel een druklaag
aan voor het vormen van een geheel en om het
scheuren te voorkomen (zie bijgaande tekeningen).
Onderstutting van de welfsels voor het aangieten met
vulbeton en druklaag tot deze volledig verhard is.
Dikte druklaag: raadpleeg onze druklagentabel.

V 17-60 glad + getraand

Deze zijn zowel verkrijgbaar in
13 cm als 17 cm dik en 21 cm dik.

Hoogte: 17 cm
Breedte: 60 cm
Transportgewicht: 2.70 kN/m2
Vulbeton : 11 l/m2
Passtukken standaard 30 cm breedte
Lengte vanaf 5.50 m tot en met 6.80 m
Kortere lengtes op aanvraag verkrijgbaar

Onze gladde welfsels zijn
zeer geschikt voor alle zichtwerk.
Op de foto zijn de
gladde welfsels geschilderd.
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Hoogte: 21 cm
Breedte: 60 cm
Transportgewicht: 2.95 kN/m2
Vulbeton : 13 l/m2
Passtukken standaard 30 cm breedte
Lengte vanaf 6.90 m tot n met 8.00 m in stock
Kortere lengtes op aanvraag verkrijgbaar

600

Onderzijde van het welfsel.
Kan ook zichtbaar gelaten worden.

210

V 21-60 glad + getraand

WELFSELS MET
600 ISOLATIE
Gladde welfsels met isolatie; dikte en isolatie-waarde op aanvraag van de klant.
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