
Eenvoudig massief bouwen

Maak kennis 
met de Heembeton 
appartementenvloer
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Specifi ek voor hoogbouw introduceert Heembeton een innovatief vloersysteem. Deze is 
ontwikkeld voor alle bouwmethoden, van kalkzandsteen tot prefab, wat leidt tot een effi ciënte 
bouwmethode met minder faalkosten en minder materiaalgebruik.

Efficiënt bouwen

Een massieve voorgespannen vloer, met een breedte van 
3 meter, waardoor er minder platen per vloerveld nodig zijn 
en dus ook minder hijsbewegingen, die een tijdsbesparing 
opleveren tot 50%, tijdens de montage. Door de minimale 
toogverschillen is de afwerking aan plafondzijde beperkt. 
Een ander groot voordeel is de hoge geluidsisolatie door zijn 
massa, hierdoor is geen zwevende dekvloer nodig.

Maximale ontwerpvrijheid

De vloer geeft een grote fl exibiliteit met betrekking tot de 
W-installatie in de ontwerpfase doordat de vloer is voorzien 
van sleufsparingen op elke gewenst plek. Daarnaast kunnen 
eenvoudig balkons en galerijen worden gekoppeld middels 
Isokorf® IQlick van Schöck. 

Productspecificatie

• Voorspanning waardoor beuken tot 8,4 meter mogelijk
• Tot een breedte van 3 meter
• Massieve betonvloer van 280mm dik, sleuven van 

120mm diep voor leidingwerk

Ontdek de vele voordelen van de 
Heembeton appartementenvloer

 Grote fl exibiliteit    
 installatie

 Geen console 
 onder balkon

Geen zwevende 
 dekvloer nodig

 50% tijdsbesparing 
 op montage

 Minder
 materiaalgebruik

 Toepasbaar in 
 alle bouwsystemen

 1  3  5

 2  4  6

Winst voor de bouwer



Uitvoeringsaspecten

Tijdsverkorting ruwbouwfase
• Minder hijsbewegingen bij het dichtleggen van het  
 vloerveld
• Droge verbindingen in plaats van nat
• Wanden kunnen worden doorgestapeld op de 
 massieve vloer 
• Door balkons in de ruwbouw te verbinden aan het casco  
 kan er stempelvrij en steigerloos gebouwd worden

Installaties
• Hoge fl exibiliteit voor installateur door variabel
 sleuvenpatroon 
• Variabele breedte van sleuven:     
 100/200/300/400/500/600mm
• De sleuven zijn 120mm diep waardoor het leidingwerk 
 voor riolering voldoende afschot heeft
• Bij toepassing vloerverwarming is geen isolerende  
 tussenlaag nodig
• Minder materiaalgebruik doordat de dikte van de   
 afwerkvloer door de beperkte ‘bolling’ over het   
 gehele vloerveld gelijk is

Afwerking plafondzijde
• Minder materiaalgebruik bij de uitvlaklaag door de  
 beperkte toogverschillen tussen de vloeren onderling

Balkons en galerijen

• Er zijn geen consoles of kolommen ter ondersteuning 
nodig door het Isokorf® IQlick van Schöck

• Montage vindt plaats zonder tijdelijke ondersteuning 
• De balkons kunnen achteraf gemonteerd worden, 

waardoor er geen onderbrekingen in de bouwkundige 
schil zijn, hierdoor is er minder kans op lekkage

Geluidwering

• De massieve vloer in combinatie met de vaste dekvloer 
voldoet aan de eis van geluidwering volgens het massa-
principe 

• Minder geluidslekken in de vloerconstructie door de 
toepassing van de vaste dekvloer in plaats van een 
zwevende dekvloer

Voordelen voor de constructie

• De vloerelementen kunnen onderling gekoppeld worden 
tot een vloerschijf zonder druklaag

• Er is geen randbekisting of randbalk voor in het werk 
gestort beton nodig

• Het toevallig inklemmingsmoment wordt ondervangen 
door de massieve doorsnede te voorzien van de 
benodigde wapening, waardoor er geen beperking is in 
het maximaal aantal bouwlagen 

Voordelen voor de architect

• Grote architectonische vrijheid doordat balkons en 
galerijen zonder console of kolom aan het casco kunnen 
worden bevestigd

• Door slankere vloer minder constructiehoogte

Schöck Isokorf® IQlick
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Dit product is een innovatie 

van Heembeton.

Voor meer informatie 
kunt u contact met ons 
opnemen

Vaartweg 131
8243 PD Lelystad

Boerdijk 30
7844 TC Veenoord

+31 591 551 763 
info@heembeton.nl


