
VENTILATIEROOSTERS



VOORWOORD

Onze doelstellingen zijn: KWALITEIT + SERVICE = KLANTTEVREDENHEID

Van Hessche beschikt over zes  betongietlijnen op een bedrijfsterrein van 4ha. Wij beschikken 
over een constante voorraad van 5000m² roostervloeren. Naast een modern machinepark en 
twee betoncentrales beschikt Van Hessche over een eigen bedrijfslabo en interne kwaliteits-
controle waar druksterktes, wateropslorping, zeefcurves, betonsamenstelling, betondekking 
op de wapening... nagemeten worden.

Onze medewerkers helpen meedenken bij het ontwerpen van uw project. Het bepalen van de 
scheprichting bij de aardappelroosters is reeds een belangrijke stap in het verhaal.Wij bezor-
gen steeds een kelder en inrichtingsplan wat belangrijk is voor de putgieter en de constructeur 
van het gebouw.  Onze leuze is, goed begonnen is half gewonnen.

BIJ VAN HESSCHE BETON STAAT DE KLANT STEEDS CENTRAAL.
KWALITATIEF HOOGSTAANDE PRODUCTEN GEMAAKT IN EEN FAMILIAAL BEDRIJF.

VRAAG NAAR REFERENTIES IN UW OMGEVING.
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VENTILATIEROOSTERS

De plaatsing gebeurt met een telescopische 
kraan van bovenaf. Hierdoor wordt bescha-
diging door de heftruckvorken onderaan de 
elementen vermeden.

Na 1 jaar deze loods te gebruiken nog geen 
beschadigingen te zien. Een tweede loods 
werd ook voorzien met onze roosters.

Een kunststofplaat aan het mes van de laadbak 
zorgt er voor dat beschadiging aan de rooster-
vloer voorkomen wordt bij het scheppen.

De roosters worden op een touw en in een 
mortelbed gelegd. Hierdoor zijn deze massief 
en optimaal gesteund op de keldermuren.

Ook ventilatieroosters met dwarsgleuven 
behoren tot de mogelijkheden. Aan de poor-
ten kunnen volle platen worden voorzien.

Een afgewerkt project. Opgeruimd staat 
netjes.
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LANGSGLEUF

Referentienummer Afmetingen (L x B x H in cm) Gewicht per stuk

602200 ventilatierooster 200/100/20 (15 ton) 792kg

602250 ventilatierooster 250/100/20 (15 ton) 990kg

602300 ventilatierooster 300/100/20 (15 ton) 1188kg

Gleufbreedte 15mm (doorlaat ± 6,5%)

Gleufbreedte 20mm (doorlaat ± 9%)

Referentienummer Afmetingen (L x B x H in cm) Gewicht per stuk

603200 ventilatierooster 200/100/20 (15 ton) 764kg

603250 ventilatierooster 250/100/20 (15 ton) 955kg

603300 ventilatierooster 300/100/20 (15 ton) 1146kg
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DWARSGLEUF

Gleufbreedte 20mm (doorlaat ± 6,5%)

Referentienummer Afmetingen (L x B x H in cm) Gewicht per stuk

605200 ventilatierooster 200/120/20 (15 ton) 1050kg

605250 ventilatierooster 250/120/20 (15 ton) 1300kg

605300 ventilatierooster 300/120/20 (15 ton) 1500kg
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MASSIEVE
VLOERPLAAT

Referentienummer Afmetingen (L x B x H in cm) Gewicht per stuk

523200 200/100/20 (15 ton) 980kg

523250 250/100/20 (15 ton) 1225kg

523300 300/100/20 (15 ton) 1470kg
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VOORZIEN VAN HIJSOPENINGEN



LABO-PROEVEN

VAN HESSCHE BETON LAAT ALLE ELEMENTEN TESTEN 
IN EEN ERKEND LABORATORIUM!!! 

Dagelijkse controle van de druksterkte van het beton staat garant voor 
een constante beton kwaliteit.

Externe labo proeven, in Labo Magnel, getoetst aan de REALITEIT ga-
randeren u de vooropgestelde belasting op papier.
Vraag ons gerust naar een proefverslag.
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Simulatie belasting met 1 wiel. Meting van de waterabsorptie van het beton.

Simulatie belasting met 2 wielen. Controle van de druksterkte van het beton.



KWALITEIT

Van Hessche Beton beschikt over een eigen controlelabo waar dagelijks 
alle aangemaakte betonmengsels worden getest volgens specifieke  me-
thodes.  

Verder produceert Van Hessche Beton ook alle wapeningen zelf met volau-
tomatische lasmachines en BENOR-gekeurde wapeningsstaven. 

Wij voldoen aan de hoogste eisen die er aan de productie van geprefabri-
ceerd beton worden gesteld en verzekeren u er zo als klant van dat u voor 
optimale kwaliteit heeft gekozen. 
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Het uitslijpen van de gleuven zorgt voor een opti-
male doorlaat.

Productie van de gietmallen in eigen beheer.

Modern machinepark. Enkel BENOR-gekeurde grondstoffen worden 
gebruikt








