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Uitbreiding 3e fabriek - Voordelen van predallen- Afdeling in de kijker: tekendienst 

  

 

Uitbreiding 3e productiehal - prefab & wapening 

Onze productiehal van de balken, kolommen en wapeningskorven staat er nog maar anderhalf jaar 
en ze wordt al uitgebreid! Er zal dankzij deze uitbreiding 500 m² extra 
productieruimte bijkomen. De nieuwe hal zal met een lengte van 20 m en breedte van 25 m, de 
verbinding worden tussen de tweede en derde fabriek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deze extra ruimte is onder andere nodig om een nieuwe machine van Schnell (Idea) te 

kunnen plaatsen. Deze zal de manuele handelingen bij de productie van onze wapeningskorven 
minimaliseren en mogelijke fouten uitsluiten. Momenteel worden de beugels van de korven 
manueel over de langsstaven geschoven en op de juiste positie geplaatst. De nieuwe machine 
bereidt de betonnen balken en de wapeningskorven voor door de beugels - door middel van een 
dunne wapening - aan elkaar te lassen. Vervolgens kan de hoofdwapening eenvoudig worden 
ingeschoven. 
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Bijkomend wordt er geïnvesteerd in extra batterijbekistingen (Cometal) met een lengte 

van 12 meter. Er zullen nu elke dag 30 gewapende balken en kolommen geproduceerd kunnen 
worden (i.p.v. de huidige 20 elementen). 
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Voordelen van predallen 

Waarom zou je voor predallen kiezen als bouwmateriaal? 

  

Geprefabriceerde vloerelementen hebben t.o.v. een ter plaatse gestorte vloer verschillende 
voordelen. Zo gaat de plaatsing een pak sneller wat resulteert in een kortere bouwtijd en de 
daarbij horende kostenbesparing. Daarnaast zijn er nog voordelen als nauwkeurigheid, 
gecontroleerde kwaliteit en productie op maat. 

 

In het gamma van geprefabriceerde vloerelementen zijn er verschillende mogelijkheden. Zo 
zijn er welfsels, predallen, potten en balken… Ook hier zijn er verschillende redenen die 
predallen uit deze selectie doen springen. Denk maar aan volgende voordelen: 

• Op maat van elke bouwconstructie --> alle vormen van predallen zijn mogelijk 

• Esthetisch uitzicht --> plaats van de voegen is vrij te kiezen 

• Het kleine gewicht bij de plaatsing --> zware bouwkraan op de werf is niet vereist 

• De goede akoestische eigenschappen 

• Thermisch inert --> predallen houden de warmte langer vast 

• Rechtstreeks te bepleisteren met spuitplamuur --> kostenbesparend 

• Stabiliteit: monoliete vloer die in 2 richtingen stijf is 

• De mogelijkheid om technische leidingen in de predal in te storten --> bespaart tijd op 
de werf 

 

 



Onze predallen hebben nog enkele bijkomende voordelen: 

• Maximale breedte van 3 m 

 --> 2,5 maal snellere plaatsing 

• Diktes gaande van 5 tot 8 cm 

 --> afhankelijk van wapening en gewenste brandweerstand 

• Rechte hoeken i.p.v. licht afgeschuinde zijkanten 

 --> perfecte aansluiting 

• Verschillende afwerkingsopties 

 --> glad of ruw of met vellingkanten 
  
   

• Zelfgeproduceerde tralieliggers type 4 (BENOR) 

     

• Extra’s zoals polystyreenblokken of ingestorte korven zijn ook mogelijk 

    

  

https://www.predalco.be/voordelen-predallen/
https://www.predalco.be/predallen-polystreenblokken/


Afdeling in de kijker: tekenafdeling 

Elke maand wordt er in onze nieuwsbrief een andere afdeling in de kijker gezet. Als eerste was 
dit vorige maand onze afdeling verkoop, zij zijn namelijk jouw eerste contact bij de bestelling 
van jouw prefabbetonproducten. Volgende in de rij is onze tekendienst! 

  

Na het goedkeuren van je offerte wordt je bestelling opgenomen in de tekenplanning van de 
predallen en/of prefab. Vanaf hier wordt jouw dossier overgenomen door onze tekendiensten. Zij 
tekenen jouw predallen/prefab uit zoals gevraagd en sturen binnen de 10 werkdagen het 
legplan door ter goedkeuring. Voor prefab elementen krijgt u het legplan ter goedkeuring zelfs 
al binnen 5 werkdagen. 

  

Bij het goedkeuren van het legplan dienen ook de gewenste datum en de manier van 
leveren/afhalen doorgegeven te worden evenals extra info zoals de gewenste betonkwaliteit, 
brandweerstand, eventuele supplementen, plaatsing enz. Met vragen over het legplan en de 
maatvoering kan u ook bij onze tekendienst terecht. 

  

Indien er nog wijzigingen zouden doorgevoerd moeten worden na goedkeuring kan u hiervoor 
eveneens contact opnemen met de betreffende tekenaar – zij nemen dan intern contact op met 
onze productieafdeling om te zien wat er nog mogelijk is.  
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Tekenafdeling prefab - balken & wapening 

    

Links naar rechts: Thierry - Gwendoline - Gillian 
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Tekenafdeling predallen 

 

  

Links naar rechts: Ramuné - Bram - Lies - Michaël - Lars 
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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

