
Met onze nieuwe tunnelbekisting spelen we in op 
de toenemende vraag uit de markt om gietbouw 
zowel operationeel als � nancieel mogelijk te 
maken bij kleine projecten. Als gerenommeerd 
bekistingspecialist met tientallen jaren ervaring 
hebben wij deze nieuwe, gebruiksvriendelijke en 
kostenbesparende bekisting in eigen beheer 
ontworpen en gerealiseerd.

Dat gietbouw niet geschikt zou zijn voor kleinschalige woningbouwprojecten, is vanaf nu voltooid verleden 
tijd. Ervaar de voordelen van deze nieuwe tunnelbekisting, die optimaal voldoet aan de hoge eisen op het 
gebied van � exibiliteit. Tegelijk brengen wij uw kraan- en transportkosten naar beneden en is een korte 
voorbereidingstijd geen enkel probleem meer.

De kenmerken:
 ▪ Duurzame oplossing
 ▪ Uitermate � exibel in zowel lengte als breedte
 ▪ Korte voorbereidingstijd 
 ▪ Lichtere kranen nodig
 ▪ Lagere transportkosten

 ▪ Complete engineering en uitvoering

NIEUWE HENDRIKS TUNNELBEKISTING
Dé oplossing voor kleinschalige woningbouwprojecten
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Onze normale tunnelbekisting functioneert perfect 
bij grotere, repeterende woningbouwprojecten. 
Bij kleinere projecten kozen aannemers 
vaak noodgedwongen voor prefab beton of 
kalkzandsteen. 

Voortaan kunt u gietbouw als gelijkwaardig 
alternatief meenemen in uw overwegingen! 
Hierdoor kunt u ook bij kleinere projecten kiezen 
voor een solide betoncasco. 
Dankzij de toepassing van ons Revit-systeem, 
zijn wij in staat om klantspeci� eke wensen tot het 
laatste moment door te voeren.  

Door toepassing van speciale dekpanelen 
kunt u eenvoudig variëren in diverse 
breedtematen per tunnel.

U kunt deze nieuwe, stalen tunnelbekisting 
huren of kopen. Uiteraard leveren wij alle 
veiligheidsvoorzieningen mee. 

Hendriks stalen bekistingtechniek maakt deel uit 
van de Hendriks groep. U kunt bij ons terecht voor:

 ▪ Stalen wand- en tunnelbekistingen voor 
 woning- en utiliteitsbouw

 ▪ Realisering betoncasco

 ▪ Stalen bekistingen voor infrastructurele 
 werken en voor de prefab betonindustrie

 ▪ Plaatbewerking

 ▪ Onderhoud en opslag van bekistingen


