Koolstof laminaat als
externe wapening
een veelzijdige innovatie met een
verrassend mooi eindresultaat
Procesvoordelen:
•
•
•
  
  
  
•
•

geen ondersteuning bij uitharden
bestaande techniek (airco, etc.) zo min mogelijk verstoord
eenvoudig intern transport:
- kozijnen blijven zitten
- geen takels, hijsgereedschap of kraan
- geen beschadigingen
werkt schoon en snel
faalkosten vrijwel uitgesloten

Voordelen voor de eindgebruiker:
•
  
  
•
  
  
  
  

geen overlast tijdens aanbrengen
- er wordt alleen lokaal gewerkt
- verdieping blijft in gebruik
ideaal eind resultaat
- leidt niet tot hoogteverlies
- esthetische oplossingen
- onzichtbaar achter afwerklaag
- geen kolom bij trapgat

Wat de aannemer er van vindt:
“Lijmwapening werkt schoon en snel. En wat de
uiteindelijke kosten betreft, lijmwapening hoeft niet
duurder dan staal te zijn, misschien zelfs goedkoper!”
“De voordelen voor de klant zijn bovendien enorm...
en GECO komt zijn afspraken gewoon goed na.”

Versterking bestaande
vloerconstructie:
•
•
•
•

nieuwe functie
zwaardere techniek (bv airco)
reparatie
optoppen van gebouwen

Sparingen in vloeren:
•
•

trapgat
liftschacht

GECO Composietbedrijf is een bedrijf dat zich toelegt op
het toepassen van composieten in de bouwsector. De mogelijkheden hierin zijn groot. We gebruiken voornamelijk koolstofstrippen voor het verstevigen van beton en hout. Een oplossing
die in de dagelijkse praktijk goed toepasbaar is.
Wij hebben de kennis en ervaring in huis om goede berekeningen te maken voor de constructie en de toepassing van het
product. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen (CUR91) en
geregistreerde kwaliteitszorg.

PARTNERS:
Hakron Nunspeet b.v. is al bijna veertig jaar toeleverancier van producten voor betonconstructies, bekistingen en
woningbouw. In deze periode is Hakron uitgegroeid tot een
prominente speler binnen Nederland en timmert ook in België
hard aan de weg.
ADCOS n.v., met zetel en productie in het Antwerpse, stuurt
door middel van een unieke formule van partnerships met
specifieke toegevoegde waarde een wereldwijd platform aan
van specialisten in bouwchemische en bouwtechnologische
systemen. Concreet betekent dit dat wij van heel wat markten
thuis zijn.

www.geco-composiet.nl
Geco werkt samen met producent Adcos en leverancier Hakron
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