ALGEMENE TECHNISCHE
BESCHRIJVING

CONSTRUCTIE

BUITENWANDAFWERKING

Bodem, wanden en dak zijn naadloos gestort uit één geheel.
Voorzien van gewapend beton
met kwaliteitsklasse C45/55 conform NEN-EN 13978-1. Decoratief
versterkte wanden van minstens 8 cm dik en een vloerdikte van 8
tot 12 cm, naargelang het type betonbox. Het dak is kuipvormig,
met glasvezel versterkte dakbedekking met leistenen toplaag of
met een 2 componenten systeem type Aquamat.

Waterafstotende bepleistering, voorzien van
glasvezelcoating die is afgewerkt met een 2 mm dikke
crepie-laag. Hierop is een 100% UV-bestendige en
waterdichte coating voorzien, standaard in 4 STObasiskleuren.
Blinde tussenwanden zijn nooit afgewerkt in crepie.

BINNENWANDAFWERKING

VENTILATIEROOSTERS

Muren en plafond afgewerkt met een zwart-wit gespikkelde,
afwasbare en veegvaste kunsthars. Voorzien van een deurstrip om
uw portier te beschermen.
De vloerplaat is standaard schalingsgladde beton.

Dubbele of driedubbele roosters in achter- of zijwand.
Vandalismebestendige sleufverluchting of kunststofroosters voor
optimale luchtcirculatie.
Dakverluchting is ook mogelijk.

DAKBEDEKKING

HEMELWATERAFVOER

Dak is kuipvormig met helling naar achterzijde. Voorzien van een
met glasvezel versterkte bedekking (UV-bestendig) met leistenen
toplaag. Sinds kort ook mogelijk met een 2 componenten systeem
type Aquamat.

Via kunststof regenpijp voorzien van een bladvanger. Afloop door
bodem/achterwand of gekoppeld in serie (tot 4 boxen). Exclusief
aansluiting aan bestaande riolering door Feryn.

BOUWPLAATS

FUNDERINGEN

Werf moet goed toegankelijk zijn voor onze montagevoertuigen
(vrachtwagen 44 ton of telescoopkraan). Verhard met stalen
rijplaten of steengruis indien nodig.
Minimum ruimte voor garagebox is 10 meter. Waterputten en
andere obstakels moeten voor aanvang werken schriftelijk vermeld
worden.

Deze moeten gegoten zijn volgens onze voorziene plannen. Deze
zijn terug te vinden op onze website bij technische informatie. Mits
meerprijs kan Feryn deze werken voor u uitvoeren.

GARANTIE

CONTACT

De garantie op de constructie, dakbedekking en uitvoering van
betonnen garages is 5 jaar.

Mechelseweg 87
1880 Kapelle-op-den-Bos
(+32)473/66.66.42
betonbox@feryn.be

Garantie enkel geldig indien voldaan aan al onze voorwaarden.

