
Voor met name grotere projecten met 
repeterende betonwanden, zijn stalen wand- of 
tunnel-bekistingen de beste keuze.  
Stalen bekistingen zijn immers makkelijk in gebruik 
en u krijgt een prachtig glad betonoppervlak. Er zijn 
echter ook veel situaties die om de flexibiliteit van 
een paneelbekisting vragen.

De Hendriks Adapt® bekisting  combineert de 
kwalitatieve voordelen van een stalen bekisting 
met de uitgebreide mogelijkheden van een 
paneelbekisting. Nog een groot pluspunt is de 
toepassing van ons magneetbevestigingssysteem. 
Hiermee kunnen voortaan kopschotten door slechts 
één persoon op de bekisting geplaatst worden. 

Met de Hendriks Adapt® bekisting bieden we u 
optimale keuzevrijheid. U bepaalt namelijk of u 
gebruik wilt maken van één of meer bijkomende 
diensten en producten:

 ▪ Transport van de bekisting

 ▪ Montage op het werk

 ▪ Programmeren van de bekisting

 ▪ Magneetsysteem mogelijk

 ▪ Leveren van kopschotten en sparingen

 ▪ Uitwerken van het betonwerk (we tekenen  

met zowel AutoCad als met Revit)

 ▪ Veiligheidsvoorzieningen

 ▪ Etc.

HENDRIKS ADAPT® BEKISTING
De veelzijdigheid van paneelbekisting met de kwaliteit van stalen bekisting  
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Met de Hendriks Adapt® bekisting kunt u voortaan 
zelf of u de montage door uw eigen medewerkers laat 
uitvoeren of dat u dit aan ons uitbesteedt. In ieder 
geval bespaart u op manuren: kopschotten worden 
door één persoon geplaatst en er is veel minder 
afwerking nodig. Daarnaast zijn alle wandvormen 
mogelijk, zoals ronde-, kolom- of liftschachtbekisting.

De Hendriks Adapt® bekisting is een exclusief systeem 
van Hendriks stalen bekistingtechniek.

Hendriks stalen bekistingtechniek bv maakt deel uit 
van de Hendriks groep bv.

Een aantal voordelen op een rij:

 ▪ Perfect glad betonoppervlak

 ▪ In één handeling ontkisten en stellen

 ▪ Magneet bevestigingssysteem, waardoor 

kopschotten door 1 persoon te plaatsen zijn.

 ▪ Mogelijkheid ons het project te laten  

uitwerken in AutoCad of Revit

 ▪ Nagenoeg alle wandvormen zijn te construeren

 ▪ Te huur per m2


