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Wie zijn we? Wat doen we? 

Predalco is sinds 2012 gespecialieerd in de productie, levering en plaatsing van predallen. 
Ondertussen kan je ook voor allerhande prefabelementen, wapeningskorven en planafdrukken bij 
ons terecht. 

  

Dankzij onze eigen betoncentrale is het ook mogelijk om stabilisé, chape en droog beton af te 
halen op ons depot in Lokeren of te laten leveren op de werf. 

  

Onze uitstekende ligging vlak bij de E17 maakt het mogelijk om, zowel met extern als eigen 
vervoer, vlot klanten te bereiken in heel België. 
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https://www.predalco.be/predallen/
https://www.predalco.be/prefab-beton/
https://www.predalco.be/wapeningskorven-bouwstaal/
https://www.predalco.be/planafdruk/
https://www.predalco.be/stabilisecentrale/
https://www.predalco.be/stabilisecentrale/
https://www.predalco.be/stabilisecentrale/
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Breedvloerplaten of predallen: dankzij onze twee 
productielijnen produceren wij dagelijks zo’n 3000 m² 
predallen! Deze zijn tot 3 meter breed en hebben rechte 
zijdes (niet conisch) waardoor ze perfect aansluiten en de 
doorsijpeling van betonmelk tot een minimum beperken. 
Bijkomend voordeel van deze uitvoering is dat 
deze kostenbesparend is: tot 2,5 maal snellere plaatsing, 
minder transporten en minder voegwapening nodig. Indien 
deze predallen te zwaar zijn voor de bouwkraan, kan je ook 
kiezen voor een standaardbreedte van 1,20 m of 2,40 m. 
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Prefab elementen: jouw balken, kolommen, wanden, 
liftplaten enz. worden geproduceerd in één van onze 20 stalen 
spindelbatterijen en kunnen, indien gewenst, geleverd worden 
in combinatie met onze predallen. Ook beschikken we over 
een productietafel waarop elementen met een grotere 
doorsnede gemaakt kunnen worden (lengtes tot 13 m en 
hoogtes tot 4 m). 
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https://www.predalco.be/predallen/
https://www.predalco.be/prefab-beton/


Wapeningskorven: met onze Pluristar-16 is het mogelijk om 
wapeningsdraden te richten en beugels te plooien die 
vervolgens door onze mensen gelast worden tot jouw 
wapeningskorf op maat. Op deze manier vervaardigen we 
wapeningskorven die los geleverd kunnen worden, maar ook 
de korven die we gebruiken in jouw prefab elementen. 
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Stabilisé/chape: of je nu aannemer, tuinaanlegger, 
grondwerker of particulier bent, bij ons kan je terecht voor 
stabilisé, droog beton en aanvulzand. Afhalen is steeds 
mogelijk op weekdagen van 5u15 tot 15u30. Leveren is zowel 
in kleine (minimum 0,50 m³) als grote hoeveelheden mogelijk. 
We ontvangen je aanvraag tot levering graag twee werkdagen 
op voorhand.  

  

  

  

Uitbreiding BENOR-keurmerk 

Het BENOR-label is een gekend én erkend Belgisch keurmerk dat al meer dan 50 jaar garant 
staat voor de kwaliteit van bouwproducten. Onze predallen dragen het BENOR-label, wat dus 
inhoudt dat u bij ons zeker bent van kwaliteitsvolle producten. 

  

Elke twee maand wordt er door een onafhankelijk keuringsorganisme een audit gedaan van ons 
volledige productieproces, laboratorium en registratieproces. 

  

Tijdens zo’n bezoek wordt nagegaan of de interne en externe controles blijven voldoen aan alle 
Belgische en Europese normen en de kwaliteit van onze producten bijgevolg gegarandeerd blijft. 

  

Aangezien Predalco wil blijven innoveren en steeds op zoek is naar duurzamere oplossingen, 
heeft ons kwaliteitsteam verschillende parameters op punt gezet en verscheidene proeven 
uitgevoerd om een uitbreiding van het BENOR-label te kunnen verkrijgen. 

  

En het is ons gelukt! 

       

https://www.predalco.be/wapeningskorven-bouwstaal/
https://www.predalco.be/stabilisecentrale/


 Wij hebben de mogelijkheid onze klanten nu ook BENOR-gekeurde predallen aanbieden met 
sterkteklasse C35/45 die gebruikt kunnen worden in omgevingsklasse EE3 (bestand tegen vorst 
+ in contact met regen). 

Met andere woorden: nóg sterkere en duurzamere predallen! 
 

  

Afdeling in de kijker: verkoop 

Elke maand zal er in onze nieuwbrief een andere afdeling in de kijker gezet worden. We beginnen 
hiervoor bij de start van het proces: onze collega's van de dienst verkoop! Zij zijn jouw eerste 
contact bij de zoektocht naar predallen, prefab elementen en/of wapeningskorven. 

  

Dit 5-koppig team bestaat uit enthousiaste verkopers, administratief medewerkers en een 
afdelingshoofd. 

  

Joris en Thomas volgen samen met jou de werf op: van het maken van een gratis offerte tot het 
controleren na plaatsing. Voor Franstalige werven kan je hiervoor rekenen op Virginie. Had je 
graag een opmeting gewenst? Ook hiervoor kan je Thomas contacteren! 

  

Algemene administratie zoals het bijhouden van bestellingen en het opmaken van  leverbonnen 
zijn dan weer de verantwoordelijkheden van Tamara en Ilde. Zij beantwoorden bovendien met 
plezier al jouw vragen over onze producten, prijzen, facturen enz. 

 

Links naar rechts: Thomas - Joris - Tamara - Ilde - Virginie 
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Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan! 

  

Wil je graag zien waar wij dag in dag uit mee bezig zijn? 

Volg dan onze sociale mediakanalen! 

   

 

Of neem een kijkje op onze website! 

 

 

 

https://www.predalco.be/contact/
https://www.predalco.be/
https://www.facebook.com/Predalco/
https://www.instagram.com/predalco_bvba
https://www.linkedin.com/company/predalco-bvba

