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            Sinterklaasactie! 

  
  

Hij komt...hij komt...binnen een goede maand is het weer zo 
ver, dan komt de Sint opnieuw langs! 

  
Dit jaar organiseren we speciaal voor de kleinsten onder ons 

een supercoole wedstrijd!  
 

Benieuwd? 
Hou zeker onze pagina's op sociale media in het oog! 
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Project in de kijker: Silsburg Gardens 

 

Af en toe zetten we een project in de kijker waarbij gebruik gemaakt werd van onze producten. 
Deze maand geven we die eer graag aan "Silsburg Gardens", een project 
van Silverline en Homebuilding Group, uitgevoerd door algemene 
bouwondernemening Huybregts-Reynders. 

  

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


 

Silsburg Gardens is gelegen op de grens van Deurne en Borsbeek. Het zal bestaan uit 28 
appartementen verdeeld over 4 gebouwen, waarvan 3 tuinpaviljoenen. Predalco kreeg het 
vertrouwen om de volledige 3000 m² predallen te voorzien. Anders gezegd komt dit overeen met 
zo'n 175 m³ beton en wel 40 ton staal! 

    

   

 

Voor meer foto's: klik hier! 
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Kleurenborden 

 

Om onze site overzichtelijk te maken voor leveranciers en klanten werd er geïnvesteerd in 
signalisatieborden. Op elk gebouw werd aan de ene kant ons logo opgehangen en aan de andere 
kant een bord met een bepaalde kleur. De opdeling ziet er als volgt uit: 

• Oranje =  productie predallen 1 

• Blauw  =  productie predallen 2 

• Groen  =  productie prefabbeton en prefabwapening 

• Geel    =  stockage en magazijn 

https://www.predalco.be/silsburg-gardens/


 

  

 

Er zullen binnenkort ook grote borden geplaatst worden met een duidelijke plattegrond van onze 
site. Op die manier is het meteen duidelijk voor de leveranciers en klanten waar zij moeten zijn. 
  
Om de veiligheid op onze site te garanderen, werden op deze grote borden meteen ook enkele 
verplichte veiligheidsinstructies meegegeven. 
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Afdeling in de kijker: transport 

 

Elke maand wordt er in onze nieuwsbrief een andere afdeling in de kijker gezet. Als eerste was 
dit onze afdeling verkoop, zij zijn namelijk jouw eerste contact bij de bestelling van jouw 
prefabbetonproducten. Vervolgens kwam de tekendienst aan bod, gevolgd door de 
productieafdelingen en de betoncentrale. Ook de kwaliteitscontrole werd reeds uitvoerig 
beschreven. De volgende stap is het leveren en/of plaatsen van uw betonnen elementen. 
We stellen dan ook graag onze transportdienst aan u voor! 

Transportdienst 

 

Peter - Franky - Slawomir - Louisa - Chris 

 

Onze vier chauffeurs beschikken over een zeer uitgebreid wagenpark om uw predallen, balken, 
kolommen of prefabwapening op de werf te krijgen. Zo hebben zij elk een eigen trekker, zijn er 
14 standaard opleggers, 3 stuurassers, een citytrailer, een kipper én een betonmixer. 
  
Een standaard oplegger heeft een laadruimte van 13,6 meter lang en kan zowel predallen van 
2,40 m als 3 m breed vervoeren. Het maximale laadvermogen bedraagt 27 ton. 
  
Een stuurasser heeft hetzelfde laadvermogen als een standaard oplegger, maar heeft als 
voordeel dat alle assen meesturen en er dus kortere bochten genomen kunnen 
worden. De citytrailer is een kortere oplegger met een laadruimte van 11 m lang en een 
maximaal laadgewicht van 24 ton.  
  
Met de kipper halen we onze grondstoffen (zand en grove granulaten) en met 
de betonmixer vervoeren we ons eigen zelfverdichtend beton van de betoncentrale naar onze 
productiehal voor prefabbeton. 



  

 

Het is mogelijk om uw betonelementen zelf op te halen, maar laten leveren is dus ook mogelijk! 
Een levering kan het volgende inhouden: 

• blijven wachten en de lege oplegger terug meenemen 

• afpikken en de lege oplegger op een later moment weer komen ophalen 

• wisselen: de volle oplegger afpikken en een lege oplegger terug meenemen 

 

Niet alleen de levering, maar ook de plaatsing kan door ons voorzien worden. Wij werken hiervoor 
samen met verschillende kraanbedrijven. Er kan zowel een telescoop geregeld worden als een 
kraanwagen (eventueel met aanhangwagen). De keuze hiervan hangt natuurlijk af van de nodige 
reikwijdte en het gewicht van de elementen. Voor het aanpikken van de elementen, het plaatsen 
en het onderschoren dient er door de bouwfirma gekwalificeerd personeel voorzien te worden op 
de werf. 
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Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan! 

Nieuwsbrief gemist? U kan ze hier terugvinden. 

  

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

