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 VOOR RUIMTE EN LICHT 

Geachte belangstellende, 

Wij hebben voor u geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te geven van onze producten en 
activiteiten, uiteraard is een persoonlijke ontmoeting mogelijk of wenst u een voor uw situatie op maat 
gesneden vrijblijvend budget en/of offerte, neemt u dan contact met ons op via e-mail 
info@renedebeeldmontage.nl of via telefoonnr. 0521-592036 of 06-21282080.  

Algemene beschrijving 

Systeemvloer  
Als basis gaan we uit van een te bouwen etagevloer in een bedrijfshal, een kantoor- of 
showroomgebouw behoort ook tot de mogelijkheden. 

Deze etagevloer is een flexibele constructie, die geheel in de qua indeling gewenste afmetingen 
wordt geproduceerd en gemonteerd.  

De constructie is in vrijstaande uitvoering. Dit houdt in dat de hoofdconstructie wordt opgebouwd uit 
stalen kolommen in combinatie met liggers en de benodigde stabilisatievoorzieningen. 

De vloerstaanders zullen aan de gebouwvloer worden verankerd. De stalen onderdelen worden 
middels schroefbevestigingen gemonteerd, hierdoor blijft de vloer demontabel en is uitbreiding of 
aanpassing eenvoudig mogelijk. 

          
De getoonde schoorstrippen worden altijd in overleg met de klant geplaatst. 
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Door bovenomschreven opbouw ontstaat een stabiele vloerconstructie, welke wordt afgewerkt met 
een éénzijdig wit gemelamineerde 38mm dikke vloerplaat deklaag. Deze vloerplaten worden voor de 
stabiliteit verspringend op de stalen kinderliggers geschroefd.  

Doordat de deklaag middels verbindingsveren strak en glad wordt aangebracht, ontstaat een 
gesloten oppervlak. 

Doordat de vloerplaten voorzien zijn van een witte onderzijde, wordt de lichtreflectie onder de vloer 
bevorderd. De bovenzijde van de vloerplaten is in naturel uitvoering, volgens specificatie voorzien 
van een filmlaag. De vloerplaatranden worden afgewerkt met een stalen hoekprofiel.  
             
           

  
                                    
Gedetailleerde beschrijving 

Profielen 

Wij leveren een systeem met Euro-profielen welke in Nederland door Anera® worden geproduceerd 
in verschillende dikte en hoogte naar gelang de gewenste sterkte per m2. 

Hierdoor is snelle levering mogelijk. 

Desgewenst kunnen er ook C-profielen, IPE’s of HEA’s worden geleverd. 

Kolommen 

De kolommen kunnen bestaan uit B90x90, B100x100, B120x120 of HEA’s. 

Deze kunnen worden gecoat in alle mogelijke RAL kleuren, echter 3 standaardkleuren 5010 (blauw), 
7016 (lichtgrijs) en 7035 (antracietgrijs), de standaardkleuren zijn uiteraard iets voordeliger en sneller 
te leveren aangezien er vaste coatdagen per kleur per week zijn. 

De schoring wordt daar waar nodig aan de kolommen vastgemaakt, d.m.v. schoorstrips of 
schoorkolommen. 

Indien gewenst kunnen de kolommen worden beschermd met kolom- of aanrijdbescherming en/of 
worden bekleed met een brandvertragend materiaal. 
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Leuningdelen 

De leuning bestaat uit verschillende onderdelen, kolommen B60x40 1100 mm hoog, handrail B60x40 
in lengtes van 6000 mm, knierail B40x20 in lengtes van 6000 mm , schoprand L-profiel in lengtes van 
3000 mm en vloerrand U-profiel in lengtes van 3000 mm, dit alles kan worden gecoat in alle 
mogelijke RAL kleuren, combinaties van kleuren is ook een optie, bijv blauwe leuningkolommen met 
lichtgrijze hand- en knierail. 

Trap 

De trap bestaat uit gecoate trapbomen, uiteraard op maat van de vloer gemaakt, met helling van 35 
of 45 graden. De treden zijn standaard roostertreden, er kan ook worden gekozen voor hardhouten 
treden. 

De opgang kan d.m.v. een bordes of rechtstreeks op de vloer worden gerealiseerd. 

Palletopzetplaats 

Deze bestaat uit een verzinkte plaat van 2 mm dikte met een omgevouwen rand, verkrijgbaar in de 
breedtematen 1500mm, 2000 mm, 2500mm x 1200mm, standaard met terugspringende leuning en 
afgezet met een ketting. 

Men kan ook kiezen voor diverse hekken als afzetting, zoals een kantel-, schuif- of klaphek. 

           

  
         Palletopzetplaats standaard           Schuifhek   
              

    
                      Kantelhek                               Klaphek 
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Gaaswanden 

Een vloer kan ook afgezet worden met gaaswanden in plaats van leuning, geheel of gedeeltelijk en in 
uw gekozen RAL kleur gecoat. 

 

Roostervloer 

Voor sommige bedrijven is er luchtdoorlating nodig in de vloer, dit wordt bereikt met roosterdelen in 
de vloer. Een vloer kan in z’n geheel uit roosters bestaan of ten dele, dus in het hout verwerkt. 

 

Roosters zijn er in vele soorten, maten en uitvoeringen, voor systeemvloeren worden het meest 
vakken met looproosters uitgevoerd, deze hebben echter niet dezelfde sterkte als het hout, de naam 
zegt het al, je mag erover lopen niet zwaar belasten. 

Uiteraard zijn er wel roosters in een zwaardere uitvoering, ook hiervoor geldt, al het denkbare is 
mogelijk. 
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 Verlichting 

Onze heer René de Beeld is erkend installateur, dat wil zeggen dat hij een lichtinstallatie mag 
uitvoeren, wij kunnen direct voor verlichting onder de vloer zorgen als u dat wenst.         

Er zijn heel veel verschillende soorten van verlichting mogelijk uiteraard, er wordt uitgebreid met u 
besproken wat nodig is voor de werkzaamheden die onder de vloer gaan plaatsvinden en de daarbij 
behorende hoeveelheid lux berekend, daar wordt dan de verlichting op uitgezocht en de eventueel 
nodige elektrotechnische wijzigingen meegenomen. 

Hieronder een voorbeeld van een slagvaste uitvoering van een TL-armatuur 58 W. 
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Wij hopen u, wat entresolvloeren betreft, enig idee te hebben gegeven van de mogelijkheden. 

Daarbij geeft de leverancier een terugkoop garantie van 20 % van de aanschafprijs, voor de door ons 
geleverde vloerconstructie. 

Wij beschikken over een eigen montageploeg met de nodige jaren ervaring in het monteren van dit 
specifieke systeem. 

Het inmeten en tekenwerk kan vrijblijvend voor u worden uitgevoerd. 

 

Bent u geïnteresseerd, wenst u een bezoek of een gesprek? Wij zijn bereikbaar via e-mail 
info@renedebeeldmontage.nl of per telefoon 0521-592036 en 06-21282080. 

 

Met vriendelijke groet, 

René de Beeld Montage & Techniek 

 

R.A. de Beeld   

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


