
PREFABWANDEN
DROOGBOUW IN BETON- OF CLIMASONOBLOKKEN



Jaarlijks verliest de bouwsector heel wat werkbare dagen omwille van
het weer. Maar hoeft dat wel zo te zijn? Wat als we muren onder de
meest ideale omstandigheden en zonder beperkingen inzake
vorm en voorzieningen machinaal kunnen vervaardigen om deze kant-
en-klaar op de werf af te leveren? En wat als we hierin de kracht van
onze bestaande bouwblokken zouden integreren voor optimale
akoestische en thermische eigenschappen en een hoge
brandwerendheid? 

Het verlangen om onze bestaande producten aan te bieden op een
manier die nog een stapje verder gaat in het ontzorgen van onze
klanten stond al snel als een muur boven water. 
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NETHEID:VEILIGHEID

RENDEMENT:
 

 
FLEXIBILITEIT

Geen stellingen of
slijpwerken op de werf

Minder fijn stof

Geen tijdrovende
werfvoorbereidingen of
vervelend opruimwerk

.

PRECISIE

Meer oppervlakte in
minder tijd én met

minder mensen

Weinig beperkingen
inzake vormen en

voorzieningen

Machinaal vervaardigd,
en dus altijd recht en 

op maat.
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Om te beantwoorden aan de noden van vrijwel elk bouwproject
bieden we onze MasterWalls prefabwanden aan met zowel
traditionele betonblokken als met onze Climasono
bouwblokken. 

Beide types werden vormtechnisch aangepast om in prefabwanden te
worden geïntegreerd, maar bieden nog steeds dezelfde stevigheid,
vormvastheid en consistente structuur als tevoren. 

TRADITIONELE BETONBLOKKEN OF CLIMASONO? 

AAN JOU DE KEUZE! 

Traditionele
betonblokken

Climasono
bouwblokken

Voordelige bouwoplossing 

Akoestisch isolerend

Duurzaam

Hoge druksterkte

BENOR- en CE-gecertificeerd

Thermisch isolerend

Akoestische absorptie en isolatie

Duurzaam en recycleerbaar

Onbrandbaar

Hoge druksterkte, licht gewicht

BENOR- en CE-gecertificeerd
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1.Voorbereidende studie:  
Op basis van stabiliteitsstudies en
plannen van de klant of architect maken
we per muur een gedetailleerd ontwerp,
dat we u voorleggen ter goedkeuring. 

2.Productie:
In onze wanden kunnen we alle
mogelijke voorzieningen integreren
zoals balken, wapening en spauwhaken.
De geproduceerde wandenvoorzien we
van een uniek nummer dat de volgorde
van montage aangeeft. 

3.Transport: 
Middels een slede brengen we de
wanden in de juiste volgorde tot op de
werf. 

4.Plaatsing wanden:
De wanden plaatsen we met een kraan
in de juiste positie. 

5.Koppeling wanden: 
Tot slot dienen de losse wanden nog
verbonden te worden met een
verankeringsstaaf en de verticale
voegen te worden opgespoten met
krimpvrije voegmortel. 

HOE GAAN WE TE WERK?


