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Nieuwe carrousel

CRH Structural Concrete Belgium 
investeerde eind januari ruim 
2,5 miljoen euro in de bouw van 
een gloednieuwe carrousel voor de 
productie van dubbele wanden op de 
productiesite van Prefaco in Lebbeke. 

In België zijn dubbele wanden op korte 
tijd uitgegroeid tot een succesvol 
product. Hun hoge afwerkingsgraad 
in combinatie met een aanzienlijke 
rendementsverbetering en een 
substantiële vermindering aan 

investeringen, onder andere in 
bekisting en materiaal, zijn hiervoor 
de voornaamste redenen. 
De productiemethode is zodanig 
flexibel in maatvoering dat Prefaco 
bijna ieder ontwerp in een ‘dubbele 
wand-uitvoering’ kan omzetten.

State of the art 
carrousel
Door middel van een robot 
gestuurde bekisting en verregaande 
automatisatie produceert Prefaco 

de wanden met een grote 
precisie. Met de bouw van deze 
gloednieuwe installatie verhogen  
de mogelijkheden van afwerkingen, 
zoals raam- en deurbekistingen, 
randbekistingen en geïsoleerde 
dubbele wanden. 

Daarnaast kan Prefaco vanaf heden 
dubbele wanden binnen stockeren, 
vlak naast de carrousel, zodat 
hogere eisen naar uitzicht kunnen 
gegarandeerd worden.



Een dubbele wand bestaat uit 
twee breedplaten, onderling 
verbonden door tralieliggers. Deze 
twee breedplaten kunnen elk een 
verschillende vorm of afmeting 
hebben, allerlei openingen en 
doorvoeren bevatten en zelfs 
worden voorzien van tal van 
ingestorte onderdelen. Vervolgens 
wordt de dubbele wand op de 
werf gemonteerd en met beton 
volgestort. 

Het eindresultaat is een mono-
lithische betonwand met twee 
perfect gladde zijden. Deze wanden 
zijn uitermate geschikt om er nadien 
een dunne spuitpleisterlaag op aan 
te brengen. 

De toepassingen situeren zich op ieder 
bouwkundig terrein: utiliteitsbouw, 
kantoorbouw, wegenbouw, woning-
bouw en industriebouw.

De vele voordelen van 
dubbele wanden
•	 Bekisting wordt overbodig
•	 Zeer hoog rendement
•	 Gegarandeerde gladde afwerking
•	 Productie is weersonafhankelijk
•	 Verschillende onderdelen kunnen 

vooraf worden ingebouwd
•	 Kortere bouwtijd
•	 Met dezelfde bezetting kunnen 

jaarlijks meer werven afgewerkt 
worden.

Dubbele wanden

Geïsoleerde dubbele wanden
Met geïsoleerde dubbele wanden kan 
elke gewenste U-waarde 
(W/m²K) gegarandeerd worden. 
Deze wanden bestaan uit twee 
betonnen schillen en een isolatielaag 
die tegen één van de schillen aange-
bracht is. 

De verbinding tussen de twee 
schillen  wordt verzekerd door 
speciale verbindingsstukken om 
koudebruggen maximaal te 
voorkomen. 

De wanden zijn uitermate geschikt 
voor woning scheidende wanden of 
als geïsoleerde binnenwanden.



Zeromur
Zeromur combineert het beste uit 
twee werelden: de voordelen van een 
dubbele en een volle wand. De wand 
bestaat uit twee aparte schillen, die 
zonder tussenruimte met elkaar 
verbonden worden. Het resultaat is 
een aan twee zijden perfect gladde 
wand, zoals bij een dubbele wand, 
maar heel wat slanker. Het is net die 
perfecte tweezijdige gladheid die bij 
de afwerking tal van voordelen biedt 
ten opzichte van een volle wand. Dat 
opent heel wat perspectieven om 
uw project beter, sneller en vooral 
goedkoper te realiseren.

Randbekistingen in hout
•	 Raam- en deuropeningen kunnen 

al bij productie afgekist worden. 
Dit biedt vele voordelen.

•	 Perfecte aansluiting van de 
bekisting.

•	 Enorme tijdswinst op de werf.
•	 Onmiddellijk opstorten na 

plaatsing mogelijk.

Randbekistingen met 
vezelcementplaat
De zijkanten van de dubbele 
wand kunnen afgekist worden 
met een vezelcementplaat. De 
vezelcementplaat wordt geplaatst 
op ±2 cm van de rand, zodat een 
perfecte verankering in de beide 
schillen gegarandeerd wordt.

Dubbele wanden: vele alternatieve 
en innovatieve toepassingen

Randbekistingen met 
betonnen kopschot
Deze innovatieve oplossing laat toe 
om de rand van de dubbele wand 
op een zeer esthetische manier te 
beëindigen, zelfs met vellingkanten.

Dubbele wanden met 
dikte + 40 cm
Dankzij de technologie van de 
Kapstahlwelle kunnen nu ook 
dubbele wanden van meer dan 40 
cm dikte geproduceerd worden. Alle 
diktes zijn mogelijk in stappen van 5 
cm, dus 45, 50, 55, 60 enz. tot zelfs 
1 m.

Dubbele wanden 
opvullen langs onder?
In samenwerking met KU Leuven en 
Interbuild ontwikkelde Prefaco een 
herbruikbare betonklep geschikt 
voor opvulling van dubbele wanden 
met ZVB beton. Deze werkwijze 
biedt vele voordelen…
•	 Veiliger werken
•	 Stelling overbodig.
•	  Zeer hoog rendement.
•	 Winst in tijd, minder arbeidsintensief.
•	 Gegarandeerde opvulling wanden, 

ook in versmalde zones met veel 
wachtwapening en dit zonder 
mechanische verdichting toe te 
moeten passen.

•	 Kortere bouwtijd.



“De breedvloerplaat of prédal is 
een vast waarde geworden in het 
hedendaags bouwproces.
Maar voorgespannen breed-
vloerplaten bieden nog extra 
voordelen, die we hieronder aan bod 
laten komen:”

Grotere 
overspanningen, 
kleinere doorbuiging
De voordelen van voorgespannen 
breedvloerplaten gaan nog verder 
dan de al eerder genoemde voordelen 
van de standaard platen. Naast de 
beschikbaarheid (materialen) en de 
verwerkbaarheid (uurlonen) wordt de 
bruibaarheid verder verhoogd door het 
voorspannen van de breedvloerplaat. 
Door het voorspannen ervan zullen in 
de volledige plaat de trekspanningen 
worden gecompenseerd bij buigbelasting. 
Daardoor worden in de vloerplaat 
trekscheuren vermeden en verhoogt 
de buigstijfheid van de plaat tot 3 maal 
deze van een traditioneel gewapende 
plaat. Met als zeer gunstig gevolg: 
grotere overspanningen en kleinere 
doorbuigingen.

Dunnere contructie, 
grotere besparing
Door de toegenomen stijfheid van de 
plaat zullen de vloeren ook dunner 
kunnen worden uitgevoerd en zo op 
beton uitgespaard. Vermits de vloeren 
dunner worden en dus ook lichter, zal 
er ook bespaard kunnen worden op 
de draagconstructie en funderingen. 
Nog een financieel voordeel wordt 
geleverd door de bruikbaarheid van 
de voorgespannen breedvloerplaten 
als drager van het te storten beton die 
minder tijdelijke montagejukken vereist.

Overtuigende cijfers
Studies aan de K.U.L. wijzen uit dat een 
voorgespannen vloer tot 15 cm kan 
doorbuigen, om vervolgens weer terug 
te keren in originele positie. Daarbij kan de 
plaat tot 5 maal het toegelaten gewicht 
dragen, alvorens te breken. Dit gekoppeld 
aan de zeer eenvoudige montage, in 
combinatie met de klassieke voordelen 
van breedplaatvloeren, vormen 
ijzersterke factoren die voorgespannen 
platen tot een aantrekkelijke keuze 
maken.

Voordelen
•	 Bekisting wordt overbodig: geen  

investering, geen onderhoudskosten,  
geen verplaatsingskosten

•	 Hoge ontwerpvrijheid 
•	 Maatwerk
•	 Vlakke afwerking
•	 Snelle montage
•	 Diverse instortvoorzieningen mogelijk.  

Uitsparingen, elektriciteitsdozen, ...
•	 Akoestisch sterk
•	 Diverse mogelijkheden voor 

verankering met oplegpunten. 
Betonopleg, uitstekende wapening of 
opgeplooide wapening.

•	 Makkelijk om leidingen op de plaat en 
in de druklaag te voorzien.

•	 Toepassing van traditioneel en 
voorgespannen breedvloerplaten 
in eenzelfde verdieping kan 
een aanzienlijke besparing van 
opstortbeton opleveren.

Voorgespannen breedvloerplaten



Prefab structuren

Balken en kolommen
Door zijn moderne installatie stelt  
Prefaco vandaag een enorm poten-
tieel aan mogelijkheden voor gewa-
pend beton ter beschikking van zijn 
cliënteel,  zowel naar volume als 
vorm. 
Balken en kolommen quasi onbe-
perkt in lengte met gewichten tot 
40 ton, al dan niet voorzien van 
consoles, uitstekende wapening en 
diverse ingestorte hulpstukken, wor-
den gestort in stalen bekistingen met 
een hoge graad van flexibiliteit. 
Een in diameter onbeperkte ijzer-
centrale voedt de ergonomische 
lasposten voor de productie van wa-
peningskorven. In het nabijgelegen 
atelier worden alle nodige hulpstuk-
ken voorbereid en voorgesorteerd 
per onderdeel van een opdracht. 
Een interne kwaliteitscontroleur be-
geleidt het volledige productiepro-
ces. 
De betoncentrale zorgt er bovendien 
voor dat alle stukken in verschillen-
de druksterktes en milieuklassen 
kunnen gerealiseerd worden. Om de 
flexibiliteit te vergroten werd een 
lange multifunctionele baan aan de 
installatie toegevoegd. 
Behalve balken en kolommen is bijna 
elk denkbaar element produceer-
baar. Een greep daaruit levert onder 
andere balkbodems, volle wanden, 
kaderelementen, gradinelementen, 
schorten, trappen ... 

Massieve wanden en
gevelkaders
De moderne bouwconstructies ma-
ken meer en meer gebruik van ge-
prefabriceerde structuurelementen.
Een onderdeel daarvan zijn de al dan 
niet dragende wanden, binnenwan-
den, kernwanden, spouwbladen.

Door gebruik te maken van metalen 
tafels en een doorgedreven bekis-
tingstechniek kunnen wanden in 
diverse afmetingen en gewichten 
gerealiseerd worden.

Beperkingen zullen zich eerder situ-
eren op het gebied van transport en 
verwerking dan op mogelijkheden 
van de productie.
Voorzieningen zoals raamsparingen, 
oplegnokken, vertandingen, veranke-
ringen en/of allerhande accessoires 
worden mee opgenomen.

Het oordeelkundig gebruik van zelf-
verdichtend beton, waar mogelijk, 
biedt extra garanties naar de afwer-
kingsgraad van onze producten. 

De toepassingen situeren zich op 
elk bouwkundig terrein, met andere 
woorden in de burgerlijke bouw, de 
utiliteitsbouw, de kantoorbouw,de 
waterbouw, de woningbouw, de 
industriebouw, ...

De mogelijkheden zijn legio: 
•	 Kolommen: tot 20 m lang en 

tot 40 ton, in elke denkbare 
sectie, met of zonder 
consoles, ingestorte rails, 
verbindingsschoenen, ingestorte 
profielen en steeds uitgevoerd 
met een vellingkant. 

•	 Balken: geschikt voor funderingen 
of bovenbouw, rechthoekig T of 
L-vormig, voorzien van de nodige 
sparingen. 

•	 Rechte trappen tot 30 treden 
met of zonder aangestort bordes, 
glad afgewerkt, gerold of gewoon 
afgestreken om achteraf te 
bekleden. 

•	 Gevelkaders in afmetingen alleen 
beperkt door het vervoer, al dan 
niet voorzien van consoles. 

•	 Volle platen voor horizontale of 
verticale toepassingen. 

•	 Speciale elementen zoals 
schorten, gradins, loopbruggen, ... 
voor u op maat gemaakt.



Trappen

Net die trede hoger!
Er wordt meer dan ooit voor 
prefab betonnen trappen gekozen. 
Dit succes wordt voornamelijk 
verklaard door de vele voordelen 
van de geprefabriceerde trap in 
beton. Niet enkel zijn deze trappen 
uitermate robuust, snel geplaatst en 
onderhoudsvriendelijk, ze voldoen 
ook moeiteloos aan de meest 
strenge eisen op het gebied van 
brandweerstand.

Prefaco is in de laatste jaren 
uitgegroeid tot een specialist in 
complexe rechte en verdreven 
betonnen trappen. De expertise in 
maatwerk van de vestiging in Lommel 
heeft hier zeker tot bijgedragen. De 
trappen zijn maatvast en perfect 
afgewerkt door de wijze waarop 
ze geproduceerd worden. Het 
omgekeerd gieten verzekerd immers 
dat aan- en optreden uitermate glad 
zijn.

Recht of verdreven
Voor rechte trappen is de 
maatvoering quasi onbeperkt. Alle 
maten van op- en aantreden zijn 
mogelijk en de optreden kunnen 
zowel recht als achteruit liggend 
uitgevoerd worden. 

Ook met onze verdreven trappen 
kunnen wij voor iedere situatie 
een gepaste oplossing bieden om 
hoogteverschillen tot 4,20 m te 
overbruggen en dit met zowel rechts 
en linksdraaiende trappen. Optreden 
kunnen variëren tussen 17 cm en 20 
cm, aantreden kunnen tot maximaal 
85 cm verdreven worden, terwijl 
trapbreedtes mogelijk zijn tot 140 
cm. De continue verdrijving zorgt 
dan weer voor de goede en veilige 
beloopbaarheid van de draaitrap.

Maatwerk
Betonnen prefab maatwerk 
trappen van Prefaco vereisen 
geen verdere afwerking en zorgen 
voor die prachtige industriële 
look in gebouwen. De trappen 
kunnen uitgerust worden met 
trapneuzen in verschillende kleuren 
maar zijn echter ook uitermate 
geschikt om te bekleden met hout, 
natuursteen, tapijt of steentapijt. 
Voor de bescherming tijdens de 
ruwbouwfase kunnen de trappen 
dan weer optioneel beschermd 
worden met kunststof of tapijt.

Heeft u nood aan die trede hoger 
in afwerking? Met een Prefaco 
betonnen maatwerk prefab trap 
maakt u de juiste keuze!



Prefaco nv/sa 
Hoeksken 5a, B-9280 Lebbeke

www.prefaco.be


